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Saknr: 77/22 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
19.05.2022 

Arkivsaksnr: 
22/970 

Sak nr: 
77/22 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
033 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
77/22 Kommunestyret 19.05.2022 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.04.22  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 28.04.22 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 28.04.22 
 
 



Saknr: 78/22 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
19.05.2022 

Arkivsaksnr: 
22/975 

Sak nr: 
78/22 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
033 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
78/22 Kommunestyret 19.05.2022 
 
REFERATSAKER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatene tas til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
 
2022-04-25 signert protokoll årsmøte RMN SA 
Referat  styringsgruppa 27.04..2022 
ReMidt IKS - Representantskapets møteprotokoll - 2022.04.25 
ReMidt Næring AS - Møteprotokoll fra generalforsamlingen 25.04.2022 
Saksprotokoll fra HOOK 06.04.22 Bruk av øyafondet 
 



Saknr: 79/22 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
19.05.2022 

Arkivsaksnr: 
22/974 

Sak nr: 
79/22 

Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 
033 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
79/22 Kommunestyret 19.05.2022 
 
ANDRE RÅD OG UTVALGS ORIENTERING  
 
 
 
 
 



Saknr: 80/22 

FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
19.05.2022 

Arkivsaksnr: 
22/742 

Sak nr: 
80/22 

Saksbehandler: 
Roger Antonsen 

Arkivkode: 
S80 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
73/22 Formannskapet 03.05.2022 
80/22 Kommunestyret 19.05.2022 
 
ETABLERING AV TRØNDERSK FORNYBARKONSERN SAMMEN MED HITECVISION  
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya Kommunestyret gir sin tilslutning til fremlagt plan for omorganisering av virksomheten i 
TrønderEnergi, og bemyndiger ordføreren til å: 
 

1. Stemme for foreslått fisjonsplan i TrønderEnergis generalforsamling, med utskillelse av 
virksomhet som skal inn i det nye fornybarkonsernet til et nystiftet eierselskap, 
TrønderEnergi Vekst Holding AS. 

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

3. Signere aksjonæravtale i TrønderEnergi Vekst Holding AS. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.05.2022 sak 73/22 
 
Vedtak: 
 
Frøya Kommunestyret gir sin tilslutning til fremlagt plan for omorganisering av virksomheten i 
TrønderEnergi, og bemyndiger ordføreren til å: 
 

1. Stemme for foreslått fisjonsplan i TrønderEnergis generalforsamling, med utskillelse av 
virksomhet som skal inn i det nye fornybarkonsernet til et nystiftet eierselskap, TrønderEnergi 
Vekst Holding AS. 

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

3. Signere aksjonæravtale i TrønderEnergi Vekst Holding AS. 
 
Vedtatt med 5 mot 2 stemmer. 
 
 
Formannskapets behandling i møte 03.05.22: 
 
Votering: 
Vedtatt med 5 mot 2 stemmer avgitt av R og Sp. 
 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
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Frøya Kommunestyret gir sin tilslutning til fremlagt plan for omorganisering av virksomheten i 
TrønderEnergi, og bemyndiger ordføreren til å: 
 

1. Stemme for foreslått fisjonsplan i TrønderEnergis generalforsamling, med utskillelse av 
virksomhet som skal inn i det nye fornybarkonsernet til et nystiftet eierselskap, 
TrønderEnergi Vekst Holding AS. 

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

3. Signere aksjonæravtale i TrønderEnergi Vekst Holding AS. 
 
Vedlegg: 

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

fornybarkonsernet Vedlegg 2: Om HitecVision 

Vedlegg 3: Struktur i utsatt oppgjør 

Vedlegg 4: Garantier og skadesløsholdelser i Investeringsavtalen 

Vedlegg 5: Selskapsstrukturen i TrønderEnergi og det nye fornybarkonsernet 

etter utskillelsen Vedlegg 6: Oversikt over aksjefordelingen i TrønderEnergi Vekst 

Holding AS 

Vedlegg 7: Overordnet beskrivelse av innholdet i sentrale avtaler 

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

 
 
 
Saksopplysninger:   
 

1. Bakgrunn 
Gjennom to omfattende strategiprosesser i 2019 og 2021 har styret i Trønderenergi 
sett muligheter for betydelig lønnsom vekst knyttet til det grønne skiftet. Samtidig har 
det gjennom dialoger med eierne i samme periode blitt stadfestet at et stabilt og høyt 
utbytte fra TrønderEnergi er ønskelig. 
Med krav om minimum 66,7 % offentlig eierskap i vannkraftselskaper er dette to 
målsettinger som ikke lar seg oppfylle samtidig, da det er meget begrenset offentlig 
risikokapital tilgjengelig. 

Styret anbefaler derfor en løsning der dagens TrønderEnergi-konsern deles i to, og at 
selskapets eiere gir sin tilslutning til en konsernsplitt og etablering av et nytt trøndersk 
fornybarkonsern med betydelig nordisk vekstpotensial. Det nye konsernet skal ledes fra 
hovedkontoret i Trondheim, og satsingen vil gi nye arbeidsplasser, aktivitet og 
investeringer i og utenfor Trøndelag. Det nye fornybarkonsernet vil bli en 
toneangivende aktør og realisere store satsinger innen fornybar energiproduksjon, 
energiforvaltning, elektrifisering og energieffektivisering i Norden, med posisjoner også 
i Europa. I første fase vil det nye fornybarkonsernet få en investeringskapasitet på 
mellom 15 og 20 milliarder kroner, og trolig vesentlig mer på sikt. 
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En slik etablering vil verne utbyttekapasiteten for dagens eiere, ivareta eierskap til 
vannkraften og nett (Tensio), og redusere risiko knyttet til ny vekst for dagens eiere 
samtidig som selskapet tilføres nødvendig risikokapital for videre vekst. 

Begrunnelsen for etableringen og hovedtrekkene i strategien for det nye 
fornybarkonsernet er utdypet i vedlegg 1. 

 

Fornybarkonsernet vil fra etableringstidspunktet være eid 50% av TrønderEnergi og 
TrønderEnergis eiere, og 50% av det norske investeringsfondet HitecVision. 
Informasjon om HitecVision finnes i vedlegg 2. 

 

Navn og profil for det nye fornybarkonsernet vil bli offentliggjort etter den 
ekstraordinære generalforsamlingen i TrønderEnergi den 22. juni 2022. 

I løpet av de siste månedene har det vært bred eierinvolvering gjennom flere 
eiermøter og en referansegruppe fra eierne som har gitt innspill. Gitt eiernes 
tilslutning, vil fornybarkonsernet etableres høsten 2022 ved at all virksomhet i 
TrønderEnergi-konsernet - med unntak av eierposten i nettkonsernet Tensio og 
81,02% av eierskapet til TrønderEnergis vannkraft - skilles ut som et eget konsern. 

 
 

2. Verdiforhold 
HitecVision vil betale for sitt 50% eierskap i fornybarkonsernet ved å tilføre 
fornybarkonsernet kapital tilsvarende egenkapitalverdien av den virksomhet som skilles 
ut fra TrønderEnergi. HitecVision har gjennomført en grundig gjennomgang av 
TrønderEnergis virksomhet, etterfulgt av en forhandling. 
Den fremforhandlede verdsettelsen av virksomheten gir en samlet selskapsverdi på 
7,191 milliarder kr. Hensyntatt gjeld gir dette en egenkapitalverdi på 6,02 milliarder kr. 
Pareto Securities har gitt en vurdering («fairness opinion») av verdsettelsen fra 
HitecVision. Vurderingen er framlagt for styret, som har lagt den til grunn for sin 
anbefaling til eierne. 

 
Forhandlingsresultatet setter en vesentlig høyere verdi på TrønderEnergis virksomhet 
enn det som har ligget til grunn for tidligere emisjoner. Verdsettelsen innebærer 
derfor en stadfestelse av en betydelig verdiøkning for TrønderEnergis eiere. En 
vesentlig del av den fremforhandlede verdien er knyttet til TrønderEnergi sine nye 
satsinger innenfor elektrifisering og energieffektivisering. Dette viser verdien av 
kapasitetene TrønderEnergis organisasjon har utviklet over flere år, og at den 
strategien som er lagt vil skape nye verdier fremover. 

Som oppgjør for 50% av aksjene i fornybarkonsernet, vil HitecVision skyte inn 1,5 
milliarder kr ved etableringen høsten 2022. Resten skytes inn over en periode på 5 år 
(med mulig forlengelse til 9 år), avhengig av hvor høy den konkrete investeringstakten i 
fornybarkonsernet blir. Strukturen i dette utsatte oppgjøret er beskrevet i vedlegg 3. 

 

Som grunnlag for verdsettelsen og gjennomføring av investeringen, er HitecVision gitt 
visse garantier/forsikringer knyttet til eiendelene som overføres til fornybarkonsernet. 
Disse er beskrevet i vedlegg 4. 
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3. Eierinteressene i det nye fornybarkonsernet 
Etter etableringen av fornybarkonsernet vil dagens eiere i TrønderEnergi fortsatt eie 
100% av aksjene i TrønderEnergi AS direkte, og samtidig bli indirekte eiere av 50% av 
aksjene i fornybarkonsernet. 
Disse 50% vil være eiet direkte av et holdingselskap (TrønderEnergi Vekst Holding 
AS), der TrønderEnergi AS vil eie 51% og eierkommunene/KLP til sammen vil eie 
49%. TrønderEnergi Vekst Holding AS blir dermed et datterselskap av TrønderEnergi 
AS fra etableringstidspunktet. 

Nedenfor er en illustrasjon av hovedstrukturen i TrønderEnergi og det nye 
fornybarkonsernet etter utskillelsen. Ytterligere beskrivelse av selskapsstrukturen er 
gitt i vedlegg 5. 

 

Den relative eierfordelingen mellom eierkommunene og KLP til de nevnte 49% av 
aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS vil på fornybarkonsernets første dag tilsvare 
fordelingen mellom aksjonærene i TrønderEnergi AS. Eksempelvis vil en aksjonær som 
eier 5% av aksjene i TrønderEnergi AS i dag, etter etableringen fortsatt eie 5% av 
aksjene i TrønderEnergi AS, og i tillegg direkte eie 5% av 49% (dvs 2,45%) av aksjene i 
TrønderEnergi Vekst Holding AS. En oversikt over aksjefordelingen i TrønderEnergi 
Vekst Holding AS på etableringstidspunktet følger av vedlegg 6. 

 

Aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS er fritt omsettelige fra første dag. Dette betyr 
bl.a at eierne har valgfrihet mht hvorvidt de ønsker å øke, beholde, redusere eller selge 
sin eierandel i selskapet. 

 
KLP har signalisert vilje til å kjøpe aksjer fra kommuner som eventuelt ønsker å selge 
aksjer i TrønderEnergi Vekst Holding AS ifm etableringen. Det kan også tenkes at andre 
eksisterende eiere vil ønske å øke sin eierandel. TrønderEnergi legger derfor opp til en 
tilrettelagt omorganisering av eierskapet i TrønderEnergi Vekst Holding AS, der eiere 
som ønsker å kjøpe eller selge aksjer kartlegges, og der det deretter gjennomføres et 
samordnet kjøp/salg av aksjer iht standardiserte betingelser og med samme 
verdsettelse som legges til grunn for HitecVisions investering i det nye 
fornybarkonsernet. Mer informasjon om dette vil sendes ut i god tid før 
generalforsamlingen 22. juni 2022. 
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Det vil gjelde forkjøpsrett for eksisterende eiere ved salg av aksjer i TrønderEnergi Vekst Holding AS. 

Det er TrønderEnergi Vekst Holding AS og HitecVision som blir parter i 
aksjonæravtalen for det nye fornybarkonsernet. Avtalen inneholder en rekke 
bestemmelser og mekanismer som beskytter interesser styret i TrønderEnergi anser 
som viktige, også dersom TrønderEnergi Vekst Holding AS i fremtiden skulle redusere 
sin eierandel ned til 20%. En overordnet beskrivelse av innholdet i denne avtalen og 
andre sentrale avtaler følger i vedlegg 7. 

 

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

Krysseierskapet etableres ved at TrønderEnergi og dets eiere fra etableringstidspunktet 
vil eie 50% i fornybarkonsernet gjennom TrønderEnergi Vekst Holding AS, samtidig som 
fornybarkonsernet direkte/indirekte vil eie 18,98% av aksjene i TrønderEnergi Kraft AS. 
Videre så vil fornybarkonsernet levere omfattende tjenester til TrønderEnergi under en 
15-årig avtale. I praksis vil denne avtalen sikre at TrønderEnergi drives videre like godt, 
sikkert og effektivt som i dag, bare med den forskjell at noen av de ansatte som utfører 
arbeidet er ansatt i det nye fornybarkonsernet og ikke i TrønderEnergi. Denne avtalen 
er også omtalt i vedlegg 7. 

 

En av hensiktene bak at det nye fornybarkonsernet har fått anledning til å kjøpe en 
minoritetsandel i vannkraftproduksjonen er at fornybarkonsernet skal ha en 
egeninteresse av å levere gode og kostnadseffektive tjenester til vannkraftselskapene 
basert på en selvkost-modell. 

 
5. Ivaretakelse av konsernets ansatte 
Ca 90% av de ansatte i dagens TrønderEnergi vil automatisk overføres til det nye 
fornybarkonsernet etter reglene om virksomhetsoverdragelse. Dette innebærer at de 
ansatte viderefører sine arbeidsforhold og sine arbeidsvilkår, til ny formell 
arbeidsgiver. Det blir ingen overtallighet i forbindelse med prosessen. 

Ca 10% av konsernets ansatte blir igjen i TrønderEnergi Kraft AS. Denne gruppen vil 
bekle de leder- og styringsroller som vannkraftlovgivningen krever at selskaper som 
eier vannkraftproduksjon skal ha tilgang til. I tillegg vil avdelingen for utførende 
vedlikehold av vannkraftanlegg forbli ansatt i TrønderEnergi Kraft AS. Dette er ansatte 
som ikke har oppgaver ifm virksomheten som overføres til fornybarkonsernet. 

Det er gjennomført en omfattende forankrings- og drøftingsprosess med de ansattes 
tillitsvalgte i TrønderEnergi om de planlagte endringene. Den grundige og reelle 
involveringen har gjort tillitsvalgte og ansatte trygge på prosessen og alle 
arbeidstakerorganisasjonene har gitt sin tilslutning. Eventuelle forhold som ikke 
reguleres av reglene om virksomhetsoverdragelse, planlegges løst ved frivillige 
ordninger. 

 
De ansattes representanter i styret i TrønderEnergi har stilt seg bak anbefalingen til 
eierne om å gi sin tilslutning til etableringen av fornybarkonsernet sammen med 
HitecVision. Det er derfor styrets oppfatning at de ansatte er godt ivaretatt i denne 
prosessen. 
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6. Videre tidsplan og nødvendige eierbeslutninger/eierinvolvering 
Selve splitten av TrønderEnergi-konsernet og den etterfølgende transaksjonen med 
HitecVision er tenkt gjennomført gjennom flere transaksjoner, selskapsstiftelser, 
fisjoner og virksomhetsoverdragelser. Disse er kort oppsummert i vedlegg 8. 

 

Nedenfor følger en oppsummering av de eierbeslutninger som kreves for at 
planene skal kunne gjennomføres. 

 
6.1 Vedtak om fisjon 
Det planlegges en ekstraordinær generalforsamling 22. juni 2022, der eierne i 
TrønderEnergi AS skal ta stilling til om de godkjenner fisjonen av TrønderEnergi AS som 
er nødvendig for å etablere fornybarkonsernet. Formell innkalling til denne 
generalforsamlingen vil bli sendt ut så snart den er ferdig forberedt med fisjonsplan 
mm, antakelig ca. 8. juni 2022. 

Det er TrønderEnergis vurdering at dette oversiktsnotatet med vedlegg inneholder 
tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon til å danne grunnlag for den kommunale 
behandlingen av spørsmålet om fisjon også før formell innkalling til generalforsamling 
med vedlegg foreligger. 

 
6.2 Vedtak om kapitalforhøyelse i TrønderEnergi AS 
I generalforsamlingen 22. juni vil også kapitalforhøyelsen i TrønderEnergi Vekst 
Holding AS godkjennes (omtalt i vedlegg 7). Det vil sannsynligvis gjennomføres ved at 
generalforsamlingen treffer beslutning om tildeling av styrefullmakt til 
kapitalforhøyelse, og ved at hver av eierne i TrønderEnergi AS gir styreleder fullmakt 
til å tegne hver eiers andel i slik kapitalforhøyelse (eierne skyter tilbake deler av 
aksjene mottatt i TrønderEnergi Vekst Holding AS, slik at de samlet reduserer sin 
direkte eierandel fra 100% til 49%). 

 
6.3 Beslutning om å opprettholde, redusere eller øke eierens aksjepost i TrønderEnergi 

Vekst Holding AS 
Aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS er omsettelige fra første dag. Den 
tilrettelagte prosessen for omsetning av aksjer mellom eierne i TrønderEnergi Vekst 
Holding AS (jf. punkt 3 over) er tenkt gjennomført umiddelbart etter gjennomføring av 
HitecVisions investering i fornybarkonsernet, rundt 
1. september 2022. Dette er for å muliggjøre kjøp og salg basert på samme verdi som 
den som er fremforhandlet med HitecVision. Dette betyr at kommuner som ønsker å 
kjøpe eller selge aksjer i TrønderEnergi Vekst Holding AS gjennom den tilrettelagte 
prosessen, må fatte relevante beslutninger om dette i god tid før 1. september 2022. 

 
6.4 Tiltredelse av aksjonæravtale for TrønderEnergi Vekst Holding AS 
Som nevnt over vil det etableres en egen aksjonæravtale for TrønderEnergi Vekst 
Holding AS. Denne aksjonæravtalen trer i kraft ved gjennomføring av fisjonen, men det 
legges opp til at denne undertegnes av de respektive eierne i TrønderEnergi Vekst 
Holding AS (og TrønderEnergi AS) i forbindelse med generalforsamlingen omtalt i 
punkt 6.1 og 6.2. Forslag til aksjonæravtale vil sendes ut innen utgangen av april 2022. 
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6.5 Oppsummering av fullmakter som den enkelte eier må medbringe 
på generalforsamling 22. juni 2022 

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

1. Stemme for foreslått fisjonsplan i TrønderEnergis generalforsamling, med utskillelse av 
virksomhet som skal inn i det nye fornybarkonsernet til et nystiftet eierselskap, 
TrønderEnergi Vekst Holding AS. 

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

3. Signere aksjonæravtale i TrønderEnergi Vekst Holding AS. 
 

6.6 Støtte til den kommunale beslutningsprosessen 

TrønderEnergi antar at det er nødvendig med kommunal beslutningsprosess i hver 
eierkommune før kommunene kan avgi stemme på den ekstraordinære 
generalforsamlingen 22. juni og før aksjonæravtalen for TrønderEnergi Vekst Holding AS 
kan inngås. 

TrønderEnergi vil tilby informasjonsmøter på video (Teams) den 26. april kl 11-12 og 
29. april kl 11- 12, for å gi svar på spørsmål fra kommunene ifm saksforberedelse og 
gjennomføring av sine respektive beslutningsprosesser. Eventuelt behov for 
ytterligere bistand avklares nærmere. 

 
 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren anbefaler Frøya Kommunestyret å gir sin tilslutning til fremlagt plan for 
omorganisering av virksomheten i TrønderEnergi som vist i saken. 
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ALTERNATIV FINANSFORVALTNING - OPPRETTELSE AV "FRØYA LAKSEFOND"  
 

1. Frøya kommune etablerer «Frøya laksefond».  
2. Fondets grunnkapital hentes ved å redusere «Trønderenergifondet» ned til 150 mill kr. Estimert 

grunnkapital er per mars då. på ca 16,5 mill kr. 
3. Fondet tilføres årlig kapital fra Havbruksfondet. Størrelsen på overføringen vedtas innen 15. 

desember og midlene overføres påfølgende år. 
4. Minimum 3 % og maksimum 5 % av forvaltet kapital skal årlig overføres til Frøya kommune og 

tas inn i ordinært budsjett. 
a. Hvis mindre enn 3 % avkastning brukes det av portefølje for å dekke inn 
b. Hvis mer enn 5 % bygges porteføljen raskere 

5. Fondet skal innen 15. desember hvert år fastsette årets eller neste års utbytte. 
6. «Frøya laksefond» skal forvaltes av hovedbankens forvaltningsavdeling eller alternativ forvalter 

etter anbud.   
7. Kommunens overskuddslikviditet ut over likviditetsreserven skal søkes en avkastning minst 

kommunens hovedbankavtale med definert og begrenset risiko.  
8. Likviditetsreserven vurderes hvert halvår slik at «overskuddslikviditet» brukes til ekstraordinær 

nedbetaling av lån eller overføres «Frøya laksefond». 

 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.04.2022 sak 59/22 
 
Vedtak: 
 

1. Frøya kommune etablerer «Frøya laksefond».  
2. Fondets grunnkapital hentes ved å redusere «Trønderenergifondet» ned til 150 mill kr. Estimert 

grunnkapital er per mars då. på ca 16,5 mill kr. 
3. Fondet tilføres årlig kapital fra Havbruksfondet. Størrelsen på overføringen vedtas innen 15. desember 

og midlene overføres påfølgende år. 
4. Minimum 3 % og maksimum 5 % av forvaltet kapital skal årlig overføres til Frøya kommune og tas inn 

i ordinært budsjett. 
a. Hvis mindre enn 3 % avkastning brukes det av portefølje for å dekke inn 
b. Hvis mer enn 5 % bygges porteføljen raskere 

5. Fondet skal innen 15. desember hvert år fastsette årets eller neste års utbytte. 
6. «Frøya laksefond» skal forvaltes av hovedbankens forvaltningsavdeling eller alternativ forvalter etter 

anbud.   
7. Kommunens overskuddslikviditet ut over likviditetsreserven skal søkes en avkastning minst 

kommunens hovedbankavtale med definert og begrenset risiko.  
8. Likviditetsreserven vurderes hvert halvår slik at «overskuddslikviditet» brukes til ekstraordinær 

nedbetaling av lån eller overføres «Frøya laksefond». 
 
Enstemmig. 
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Kommunestyrets behandling i møte 28.04.22: 
 
Følgende forslag til vedtak ble fremmet av FRP: 
 
Saken utsettes til neste kommunestyremøte. 
 
Enstemmig. 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.04.2022 sak 61/22 
 
Vedtak: 
 

1. Frøya kommune etablerer «Frøya laksefond».  
2. Fondets grunnkapital hentes ved å redusere «Trønderenergifondet» ned til 150 mill kr. Estimert 

grunnkapital er per mars då. på ca 16,5 mill kr. 
3. Fondet tilføres årlig kapital fra Havbruksfondet. Størrelsen på overføringen vedtas innen 15. desember 

og midlene overføres påfølgende år. 
4. Minimum 3 % og maksimum 5 % av forvaltet kapital skal årlig overføres til Frøya kommune og tas inn 

i ordinært budsjett. 
a. Hvis mindre enn 3 % avkastning brukes det av portefølje for å dekke inn 
b. Hvis mer enn 5 % bygges porteføljen raskere 

5. Fondet skal innen 15. desember hvert år fastsette årets eller neste års utbytte. 
6. «Frøya laksefond» skal forvaltes av hovedbankens forvaltningsavdeling eller alternativ forvalter etter 

anbud.   
7. Kommunens overskuddslikviditet ut over likviditetsreserven skal søkes en avkastning minst 

kommunens hovedbankavtale med definert og begrenset risiko.  
8. Likviditetsreserven vurderes hvert halvår slik at «overskuddslikviditet» brukes til ekstraordinær 

nedbetaling av lån eller overføres «Frøya laksefond». 
 
Enstemmig. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune etablerer «Frøya laksefond».  
2. Fondets grunnkapital hentes ved å redusere «Trønderenergifondet» ned til 150 mill kr. Estimert 

grunnkapital er per mars då. på ca 16,5 mill kr. 
3. Fondet tilføres årlig kapital fra Havbruksfondet. Størrelsen på overføringen vedtas innen 15. desember 

og midlene overføres påfølgende år. 
4. Minimum 3 % og maksimum 5 % av forvaltet kapital skal årlig overføres til Frøya kommune og tas inn i 

ordinært budsjett. 
a. Hvis mindre enn 3 % avkastning brukes det av portefølje for å dekke inn 
b. Hvis mer enn 5 % bygges porteføljen raskere 

5. Fondet skal innen 15. desember hvert år fastsette årets eller neste års utbytte. 
6. «Frøya laksefond» skal forvaltes av hovedbankens forvaltningsavdeling eller alternativ forvalter etter 

anbud.   
7. Kommunens overskuddslikviditet ut over likviditetsreserven skal søkes en avkastning minst 

kommunens hovedbankavtale med definert og begrenset risiko.  
8. Likviditetsreserven vurderes hvert halvår slik at «overskuddslikviditet» brukes til ekstraordinær 

nedbetaling av lån eller overføres «Frøya laksefond». 
 
 
 
 
Vedlegg: 
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• Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Frøya kommune 
Saksopplysninger:   
 
I KST-sak 153/21 ble det vedtatt at det skal fremmes en egen sak vedr. opprettelsen av «Frøya laksefond» der 
deler av avsetningen til disposisjonsfondet fra havbruksfondet kan forvaltes gjennom eget kommunalt selskap 
eller via dagens forvalter, Grieg Forvaltning, eller vår hovedbank.  

Tematikken «alternativ forvaltning» og med det forslaget om å opprette et Laksefond ble diskutert ifb med 
økonomidebatten i kommunestyret i juni 2021.  

I revideringen av finansreglementet ble det i punkt 4.4 inntatt opprettelsen av – «Frøya Laksefond» med en 
langsiktig forventet avkastning for investeringsstrategiens normalposisjon på 5,4 % (2,4 % - poeng høyere enn 
et risikofritt alternativ – dvs i forhold til bankinnskudd). 

Hensikten med vedtaket var å sørge for en langsiktig forvaltning med relativ lav risiko og maksimal avkastning 
av de årlige ekstraordinære inntektene fra Havbruksfondet.  

Der deler av avkastningen er ment å:  

• Bufre ujevn skatteinngang 
• Gi forutsigbare inntekter for å finansiere fremtidig vekst og økonomisk trygghet 
• Skape forutsigbarhet for ansatte og de forskjellige rammeområdene i drift. 
• Bygge opp egenandel til fremtidige investeringer. 

 
Søke å oppnå avkastning på midler som forvaltes med langsiktig tidshorisont definert som "Laksefondet" som i 
gjennomsnitt er 2,4 % - poeng høyere enn et risikofritt alternativ til akseptabel risiko – dvs pengene plassert i 
bank. 
 

Frøya kommunes erfaring med finansforvaltning 
I forbindelse med salg av B-aksjene i Trønderenergi as høsten 2005, besluttet kommunestyret å plassere 
salgssummen på kr 91,2 millioner kroner i fonds- og aksjemarkedet. Grieg Investor ivaretar forvaltningen.  

Avkastningen siste 15 år er 133,3 % (5,6 % pr år) og tilsvarer 8,4 mill kr i snitt/år. Kommunens 
investeringsstrategi er utformet med bakgrunn i kommunens målsetninger og risikobærende evne, og har en 
langsiktig forventet avkastning som på indeksnivå er 2,1 % - poeng høyere enn bankrenten over tid. Reell 
oppnådd meravkastning i forhold til bankrenten siden oppstart er 4,3 % - poeng pr år.  

Kort om hvordan Grieg Investor gjennomfører valg av forvaltere og investeringer 

 
Et viktig utgangspunkt er at kommunens investeringsstrategi (Finansreglementet) er godt forankret og er et 
styrende dokument for kapitalforvaltningen.  

Grieg skriver om seg selv 
«Vår jobb er til enhver tid å være oppdatert på verdensøkonomien, kapitalmarkedene, kommunens 
investeringer og rammebetingelser, og ha tett dialog med administrasjonen når det er behov for det. Grieg 
Investor vil påse at kommunens portefølje er investert på en best mulig måte og at resultatene ikke er eksponert 
mot ett enkelt økonomisk utfall. I praksis betyr dette at vi søker å sette sammen en kombinasjon av 
investeringer som sammen presterer under alle markedsforhold (f.eks. oljepris opp/ned, grønne investeringer 
populært/ikke populært osv.) 

Når et investeringsråd er gitt er vår jobb videre å følge opp at valgte kapitalforvaltere og investeringsprodukter 
som inngår i porteføljen leverer som forventet. Vi anbefale følgelig salg av produkter som vi, på bakgrunn av 
vår oppfølging og våre analyser, ikke lenger har tro på, eller der vi mener det finnes et bedre alternativ. 
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Vi har et dedikert team med 14 fondsanalytikere som har ansvar å analysere og følge opp fond. Dette betyr at 
alle fond/investeringer vi anbefaler har en ansvarlig analytiker, slik at alle investeringer er sikret oppfølging. 
Fondsseleksjon er svært ressurskrevende, men samtidig kritisk og nødvendig. Gode investeringsråd er vår 
kjernekompetanse. 

Når vi gjør søk og screening av fond tar vi hovedsakelig utgangspunkt i databaser som inneholder stort sett alle 
investerbare fond i verden. Vi får også investeringsideer og investeringsmuligheter gjennom vårt store globale 
nettverk. Vi gjennomfører årlig rundt 400 møter med forvaltere i inn- og utland. 

Et fond som fremstår interessant, gjennomgår en grundig analyseprosess hvor vi går i dybden for å forstå 
fondets risikoegenskaper. I tillegg til å bruke ulike kvantitative analyseverktøy, gjør vi en solid kvalitativ 
vurdering av risikoegenskapene til samtlige fond vi anbefaler. Den kvalitative analysen og vurderingen er den 
viktigste og mest krevende delen av arbeidet, og den innebærer blant annet at vi oversender et egenutviklet 
detaljert spørreskjema som består av ca. 150 spørsmål relatert til organisasjon, mennesker, filosofi, prosess, 
porteføljekonstruksjon med mer. Videre har vi flere møter, fysiske og per telefon/video, med representanter fra 
fondsselskapet; forvalter, produktspesialist og analytikere. Vi besøker alltid hovedforvalter minst én gang fysisk 
før vi anbefaler et fond. 

Ved valg av investeringer har vi et stort fokus på at kostnadsbildet skal være akseptabelt. Likeledes er forhold 
rundt bærekraft og etikk viktig å avklare for oppdragsgivere som har slike kriterier i sin investeringsstrategi. For 
oss er det viktig å ha fullt innsyn i fondets enkeltinvesteringer. Dette muliggjør også fullt innsyn i alle 
investeringer, både isolert og aggregert, i Grieg Enigma.» 

Frøya kommunes erfaring med Grieg Investor ved Steinar Lille, er meget god. Steinar Lille har vært vår forvalter 
siden starten i 2005. Foruten månedsrapporter har økonomisjefen jevnlige telefonsamtaler med Lille.  

Generelt om forvaltere og beslutningsstruktur ved 
kapitalforvaltning 

Beslutningsstruktur 
Finansielle tjenester er strengt regulert i Norge og Europa og skiller mellom ulike investeringstjenester som alle 
krever konsesjon for å kunne tilby. Finanstilsynet gir og forvalter konsesjonene til norske verdipapirforetak. 

Det er to konsesjoner som er av spesiell interesse rundt valg av forvaltningsløsning: 

• Porteføljeforvaltning (= aktiv forvaltning)  

• Investeringsrådgivning 

Porteføljeforvaltning er en modell hvor forvalter har beslutningsmyndighet og dermed kan gjennomføre 
endringer i kommunens portefølje uten å måtte innhente en bekreftelse i forkant. Kommunen har i prinsippet 
ikke påvirkning over valg av investeringsprodukter og vektinger i porteføljen. 

Kommunen definerer riktignok mandatet (f.eks. investeringsstrategien i finansreglementet). 

En slik porteføljeforvaltning er utbredt i privatmarkedet siden den er bygget opp rundt standardisering og 
modellporteføljer og dermed er langt mindre krevende å drifte for en forvalter. Institusjonelle kapitaleiere 
(som for eksempel offentlige institusjoner og stiftelser) har et større ønske om diskresjon og kontroll, og 
dermed rådgivning for deretter å gjennomføre investeringsbeslutningen selv. 

Kommunen har gjennom Grieg Investor "investeringsrådgivning", noe som da innebærer at kommunen skal 
godkjenne alle investeringer og transaksjoner. Forskjellen er at en uavhengig investeringsrådgiver må begrunne 
sine råd, mens ved porteføljeforvaltning/aktiv forvaltning kan forvalteren utføre transaksjoner uten å involvere 
oppdragsgiver.  
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Grieg Investor kan ikke utføre en transaksjon eller flytte på penger uten en bekreftelse fra 
kommunedirektøren. 

Forvaltningsløsninger 
 
Det finnes i utgangspunktet 3 alternativer for å gjennomføre forvaltningen: 

1) Kommunen velger selv investeringer/fond – gjerne via en handelsplattform – for eksempel NordNet 
(Nordnet AB er en svenskregistrert internettmegler som selger finansielle produkter i Norge, Sverige, 
Danmark og Finland). 

2) Kommunen velger en aktør som benytter sine fondsalternativer 
a. F.eks. hovedbankforbindelse 
b. En annen bank eller et fondsforvaltningsselskap 

3) Kommunen velger en rådgiver som anbefaler ulike fondsalternativer og investeringer 
a. En rådgiver skal selv definere seg som "uavhengig" eller ikke 
b. Valg av profil vil kunne påvirke fondsutvalget og eksempelvis kostnadsbildet 

 

Investeringsstrategiene for henholdsvis fondet knyttet til salget av aksjene i TrønderEnergi og «Frøya Laksefond» 
er definert i kap. 4.3 og 4.4 i Finansreglementet. Ved tildeling av et forvaltningsoppdrag skal disse benyttes. Det 
bør være en forutsetning at valgt forvalter evner å gjennomføre forvaltningen innenfor de definerte 
referanseindeksene (Finansielle referanseverdier er referanseverdier som brukes som referanse for å måle 
resultatene til investeringsfond eller aksjen. Ref tabell i punkt 2.4).  Likeledes er kap. 4.6 og 4.7 førende for 
sammensetting av porteføljene og valg av forvaltere. 

En eventuell endring av referanseindeks er å anse som endring av investeringsstrategien og derigjennom 
endring av Reglement for finans- og gjeldsforvaltning, noe som gjøres av kommunestyret. 

Merk at alle kommuner gjennom lov og forskrift klassifiseres som "ikke profesjonelle kunder". 

Forvaltning av overskuddslikviditet 
Kommunens likviditetsbehov ligger på ca 46 mill kr per mnd. For å sikre god flyt i likviditetsreserven bør 
gjennomsnittlig likviditetsbehov ganges med tre – dvs at kommunen bør ha en likviditetsreserve tilsvarende 
140 mill kr tilgjengelig til enhver tid for å dekke løpende forpliktelser.   

Kontant beholdningen i Hemne Sparebank er per 11. april då. på 555,4 mill kr. 

Handlingsregel  
• Overskuddslikviditet ut over likviditetsreserven skal søkes en avkastning minst kommunens 

hovedbankavtale med definert og begrenset risiko.  
• Kommunen kan foreta plasseringer av midler i andre banker enn hovedbankavtale dersom det oppnås 

bedre rentebetingelser eller dersom hovedbankavtalen har innskuddsbegrensninger eller det er behov 
for risikospredning.  

• Likviditetsreserven vurderes hvert halvår slik at «overskuddslikviditet» brukes til ekstraordinær 
nedbetaling av lån eller overføres «Frøya laksefond». 

  

Opprettelse av «Frøya laksefond» 
I finansreglementet er følgende kriterier lagt til grunn for «Frøya laksefond»:   

• Søke å oppnå avkastning som i gjennomsnitt er 2,4 % - poeng høyere enn et risikofritt alternativ til 
akseptabel risiko (Bankrente) 
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• Skal forvaltes innenfor følgende rammer 

 

• For aksjeinvesteringene skal det fortrinnsvis benyttes aksjefond. Diskresjonære porteføljer (aktiv 
forvaltning) er underlagt samme spredningsregler som aksjefond kan benyttes. Enkeltaksjer og andre 
aksjeprodukter ut over dette er ikke tillatt. Det er et krav at samtlige aktive fond skal ha en god bredde 
i sine investeringer.  

• Havbruksrelaterte aksjer og fond skal begrenses.  
• Relativ risiko for aksjeporteføljen skal ikke overstige 5 %.  
• For obligasjoner skal det benyttes obligasjonsfond og/ eller pengemarkedsfond. Inntil 50 % av norske 

renteinvesteringer kan etableres som «hold til forfall/ anleggsobligasjoner».  
• Porteføljen skal på best mulig måte ivareta pkt. 4.5. Enkeltpapirer ut over dette er ikke tillatt.  
• Det skal benyttes renteinvesteringer som i all hovedsak har lav til moderat kredittrisiko og som har 

god spredning på utstedere og antall papirer.  
• Relativ risiko for rentebærende papirer skal ikke overstige 2,5 % (ekskl. relativ risiko som oppstår 

gjennom eventuelle «hold til forfall» renteinvesteringer).  
• Derivater er tillatt der dette inngår som en vedtektsfestet del av forvaltningens risikostyring og 

valutasikring. (Derivat er kjøp og salg av finansielle instrumenter som penger, eiendeler, aksje, 
obligasjon, valuta, mm.)  

• Investeringene i internasjonale rentebærende papirer skal i størst mulig grad søkes valutasikret i NOK. 
 

Handlingsregler – «Frøya laksefond»  
• Kommunestyret har vedtatt at 60 % av Havbruksfondet avsettes til disposisjonsfond.   
• Hele/deler av utbetalinger fra Havbruksfondet overføres til fondet 
• Minimum 3 % og maksimum 5 % av forvaltet kapital skal årlig overføres til Frøya kommune og tas inn i 

ordinært budsjett 
o Hvis mindre enn 3 % avkastning brukes det av portefølje for å dekke inn 
o Hvis mer enn 5 % bygges porteføljen raskere 

• Fondet skal innen 15. desember hvert år fastsette årets eller neste års utbytte. 
 
For å «starte opp» fondet overføres det midler fra «Trønderenergifondet» som reduseres ned fra markedsverdi 
per 31.03.2022 på 166, 5 mill kr til 150 mill kr. Det vil si at «laksefondet» vil ha en grunnkapital på ca 16,5 mill 
kr. Ny kapitaltilføring til «laksefondet» skjer årlig ifb Havbruksfondet.  Det presiseres at nedsalget skal kun 
gjelde de akser/fond som er regnskapsført med en høyere verdi enn inngående balanse per 1. januar 2022.  
 
«Frøya laksefond» forvaltes av hovedbankens forvaltningsavdeling eller alternativ forvalter etter anbud.   
 
I anbudsutlysningen vil det bli satt krav til ekstern vurdering av risikoprofil, avkastning mot referanseindeks og 
bransjer/markeder investeringene er plassert.  
 

Benchmarking (sammenligne) av forvalterne  
Ved å benytte to forskjellige forvalter vil muligheten til å evaluere forvalterne opp imot hverandre – både 
relativ avkastningsgrad og forvaltningskostnad.  

Strategivekt Min / Max Referanseindeks
Aksjer 40 % 5% / 50%

Norske aksjer 35 % 14 % 20% / 50% Oslo Børs Hovedindeks
Globale aksjer (usikret) 65 % 26 % 50% / 80% MSCI AC World NTR i NOK

Obligasjoner 60 % 50% / 95%
Norske obligasjoner 40 % 24 % 25% / 55% 75 % NBP RM123D3 / 25 % NBP norsk stat 3 år

Globale obligasjoner (sikret) 60 % 36 % 45% / 75% 60 % BarCap Global Agg / 40 % BarCap Global Agg 1-3 år
Total 100 %
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Kommunedirektørens anbefaling 
 

1. Frøya kommune etablerer «Frøya laksefond».  
2. Fondets grunnkapital hentes ved å redusere «Trønderenergifondet» ned til 150 mill kr. Estimert 

grunnkapital er per mars då. på ca 16,5 mill kr. 
3. Fondet tilføres årlig kapital fra Havbruksfondet. Størrelsen på overføringen vedtas innen 15. desember 

og midlene overføres påfølgende år. 
4. Minimum 3 % og maksimum 5 % av forvaltet kapital skal årlig overføres til Frøya kommune og tas inn i 

ordinært budsjett. 
a. Hvis mindre enn 3 % avkastning brukes det av portefølje for å dekke inn 
b. Hvis mer enn 5 % bygges porteføljen raskere 

5. Fondet skal innen 15. desember hvert år fastsette årets eller neste års utbytte. 
6. «Frøya laksefond» skal forvaltes av hovedbankens forvaltningsavdeling eller alternativ forvalter etter 

anbud.   
7. Kommunens overskuddslikviditet ut over likviditetsreserven skal søkes en avkastning minst 

kommunens hovedbankavtale med definert og begrenset risiko.  
8. Likviditetsreserven vurderes hvert halvår slik at «overskuddslikviditet» brukes til ekstraordinær 

nedbetaling av lån eller overføres «Frøya laksefond». 
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82/22 Kommunestyret 19.05.2022 
 
EIERSKAPSMELDING FOR FRØYA KOMMUNE 2022  
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Frøya kommunestyre godkjenner Eierskapsmelding for Frøya kommune, 2022 
slik den er fremlagt.   

2. Eierskapsmeldingen er bestemmende for kommunens prinsipper for eierstyring i 
inneværende valgperiode.   

3. Eierskapsmeldingens selskapsoversikt, oppdateres årlig, og behandles hver høst i 
Frøya Formannskap.   

 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommunestyre godkjenner Eierskapsmelding for Frøya kommune, 2022 slik 
den er fremlagt.   

2. Eierskapsmeldingen er bestemmende for kommunens prinsipper for eierstyring i 
inneværende valgperiode.   

3. Eierskapsmeldingens selskapsoversikt, oppdateres årlig, og behandles hver høst i 
Frøya Formannskap.   

 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.05.2022 sak 75/22 
 
Vedtak: 
 
Saken utsettes. 
 
Enstemmig. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 15.03.2022 sak 39/22 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
Enstemmig. 
 
 
 
Formannskapets behandling i møte 15.03.22: 
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Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ordfører.: 
 
Saken utsettes. 
 
Enstemmig. 
 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Eierskapsmelding for Frøya kommune, 2022 
 
 
Saksopplysninger:   
 

Saken gjelder revidering av eierskapsmeldingen fra 2018. 

Kommuneloven av 2018 lovfester et krav om at kommunestyrene minst en gang per valgperiode skal vedta en 
eierskapsmelding.  Meldingen skal blant annet gi oversikt over interkommunalt samarbeid og selskap kommunen 
har eierinteresser i, og skal øke bevisstheten rundt forvaltningen av eierskapet.  

Kommuneloven regulerer ikke innholdet i kommunenes eierstyring. Lovgivningen som gjelder for den enkelte 
selskapsform gir noen rammer og regler.  Utover dette er selve utøvingen av eierstyringen opp til den enkelte 
kommune. 

Frøya kommune har eierandeler i flere selskap/enheter/foretak. I de deleide selskapene har Frøya kommune 
større eller mindre aksjeposter og andeler, og de eies sammen med andre bedrifter, organisasjoner eller 
nabokommuner.  

I stadig flere sammenhenger etterspørres oversikter over kommunens samlede eierskap, og kommunen som eier 
har også behov for å ta en gjennomgang av eierskapet og se på formålet med å eie og hvordan dette eierskapet 
skal utøves i de ulike selskap/enheter/foretak. 

Med eierstyring menes summen av de styringsmuligheter kommunen har til rådighet og benytter overfor 
sine selskaper/enheter/foretak som kommunen har eierskap/eierandel i.  

Eierstrategi utgjør de målsetninger og veivalg som kommunen gjør gjeldende overfor det enkelte selskap/enhet 
for å sikre ønsket utvikling og oppnåelse av de mål kommunen har satt for den aktuelle tjenesten/aktiviteten. 
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om det enkelte selskap/enhet som utfører noe for kommunen, gjør 
dette i samsvar med lover og forskrifter, enhetens formål, og kommunens vedtatte politikk.   

I tillegg til å fylle lovens krav er hensikten med kommunens eierskapsmelding å informere om 
organisasjonsalternativer og konsekvenser av disse, presisere kommunens forventinger til selskapene/enhetene, 
og presisere rollene kommunen og selskap/enhet har overfor hverandre og rollene til deres interne 
organer/representanter.  

For kommunestyret som eier, og formannskapet som eierutvalg, er eierskapsmeldingen et helt sentralt redskap 
for å sikre god og forutsigbar styring, utvikling og kontroll av selskapene/enhetene.  

Med de presiseringer og unntak som fremgår i revidert eierskapsmelding legger Frøya kommune til grunn 
følgende prinsipper for kommunens eierskap og eierstyring:  

1. Frøya kommune er en ansvarlig eier. 
2. Frøya kommune utøver myndigheten og fremmer interessene overfor selskapene gjennom selskapenes 

eierorganer. 
3. Frøya kommune er pådriver for at kommunens eierandel og størrelse blir reflektert i selskapsavtaler og 

vedtekter. 
4. Frøya kommunes eierrepresentanter skal ivareta kommunens interesser, men møter ikke med bundet 

mandat. Det forventes at kommunens eierrepresentant agerer i tråd med denne eiermeldingen. Kommunens 
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standpunkt i større sentrale og prinsippielle saker søkes forankret gjennom en bredere dialogprosess. 
5. Frøya kommune er pådriver for at styrerepresentantene har relevant kompetanse, kapasitet og faglig bredde 

ut fra selskapets egenart og formålet med eierskapet, og at alle styreverv blir registrert i KS sitt 
styrevervregister. 

6. Frøya kommune praktiserer åpenhet rundt eierskapene. Kommunen er pådriver for at selskapene praktiserer 
prinsippet om meroffentlighet og transparent. 

7. Frøya kommune skal være pådriver for at selskapene legger FNs bærekraftsmål til grunn for en bærekraftig 
utvikling. 

8. Frøya kommune skal, så langt mulig, være pådriver for at lønns- og kostnadsnivået i selskapene er i samsvar 
med praksis og utvikling i egen kommune. 

9. Frøya kommune skal være aktsom på at finansieringsbehovet (investeringer og fondsavsetninger) i 
selskapene er tilpasset formålet med eierskapet og selskapets kortsiktige og langsiktige behov. 

10. Frøya kommune skal være pådriver for at selskapene har en god etisk standard, en god internkontroll og 
risikostyring i forhold til selskapets karakter. 

 

Eierskapsmeldingen gjelder for inneværende kommunestyreperiode og til ny revidering foreligger.  

 
Vurdering: 
 

Kommunedirektøren anbefaler at framlagte Eierskapsmelding 2022 godkjennes slik den  er framlagt. 
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FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
19.05.2022 

Arkivsaksnr: 
22/1021 

Sak nr: 
83/22 

Saksbehandler: 
Roger Antonsen 

Arkivkode: 
150 

Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
83/22 Kommunestyret 19.05.2022 
 
BUDSJETTDISPONERINGER/JUSTERINGER - DRIFT NR 1, 2022  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunestyret vedtar budsjettdisponeringer/justeringer – drift nr. 1, 2022 som fremlagt. 
 
 
Saksopplysninger:   
 
I henhold til økonomireglementet pkt. 5.1 er det kun kommunestyret som har myndighet til å disponere midler 
fra disposisjonsfondet. 
 
 
Saken gjelder, ref tabell under: 
 

1. Fordeling av disposisjonsmidler som ikke er regnskapsmessig fordelt, men vedtatt i budsjettet 2022 – 
2025 til bruk ved virksomheter/tjenester. 

2. Ekstraordinær nedbetaling av lån med 30 mill kr.  
3. Midler til diverse prosjekter ved Allmenne & tekniske tjenester, forvaltning som for eksempel gammelt 

planverk, beitebruksplan, bekjempelse av marin forsøpling, forprosjekt – bekjempelse av sitkagran mm. 
4. Noen tekniske justeringer/omposteringer. 
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Vurdering: 
 
Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret om å vedta budsjettdisponeringer/justeringer – drift nr. 1 - 2022 
som fremlagt. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Det presiseres at disse budsjettdisponeringer/justeringer ikke endrer de økonomiske rammene i vedtatt budsjett 
2022 – 2025. 
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FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
19.05.2022 

Arkivsaksnr: 
21/716 

Sak nr: 
84/22 

Saksbehandler: 
Maria Strøm 

Arkivkode: 
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Gradering: 
  

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
32/21 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 14.04.2021 
70/21 Kommunestyret 29.04.2021 
30/22 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 08.03.2022 
48/22 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 10.05.2022 
84/22 Kommunestyret 19.05.2022 
 
BEITEBRUKSPLAN  
 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters innstilling til kommunestyret: 
 

1. Frøya kommune vedtar oppstart av arbeid med beitebruksplan som fremmet i saksfremlegget.  
  

2. Det avsettes kr 200 000 til prosjektet fra disposisjonsfondet, for gjennomføring av de forespeilte 
prosessene i saksfremlegget. Saldo på disponibelt disposisjonsfond er kr 90.918.337 per 
08.04.2021. 

 
 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 10.05.2022 sak 48/22 
 
Vedtak: 
 

1. Frøya kommune vedtar oppstart av arbeid med beitebruksplan som fremmet i saksfremlegget.  
 

2. Det avsettes kr 200 000 til prosjektet fra disposisjonsfondet, for gjennomføring av de forespeilte 
prosessene i saksfremlegget. Saldo på disponibelt disposisjonsfond er kr 90.918.337 per 08.04.2021. 

 
Enstemmig. 
 
 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters behandling i møte 10.05.22: 
 
Komunedirektøren fratrer under behandling av saken, da kommunedirektøren har kommet med innspill i saken. 
 
Følgende omforente forslag til endring i pkt.2 ble fremmet: 
 
2. Kommunestyret vedtar helårs båndtvang på hund, på beiteområder i Frøya kommune. 
 
Enstemmig. 
 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 08.03.2022 sak 30/22 
 
Vedtak: 
 

1. Frøya kommune vedtar oppstart av arbeid med beitebruksplan som fremmet i saksfremlegget.  
  

2. Det avsettes kr 200 000 til prosjektet fra disposisjonsfondet, for gjennomføring av de forespeilte 
prosessene i saksfremlegget. Saldo på disponibelt disposisjonsfond er kr 90.918.337 per 08.04.2021. 

 
Enstemmig. 
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Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters behandling i møte 08.03.22: 
 
Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet: 
 
1. Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester vedtar å sende Beitebrukplanen ut på lokal høring. 
 
Enstemmig. 
 
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.04.2021 sak 70/21 
 
Vedtak: 

1. Frøya kommune vedtar oppstart av arbeid med beitebruksplan som fremmet i saksfremlegget.  
  

2. Det avsettes kr 200 000 til prosjektet fra disposisjonsfondet, for gjennomføring av de forespeilte 
prosessene i saksfremlegget. Saldo på disponibelt disposisjonsfond er kr 90.918.337 per 08.04.2021. 

 
Enstemmig. 
 
 
Kommunestyrets behandling i møte 29.04.21: 
 
Rep. Eskil Sandvik ba om vurderng av sin habilitet da han er medlem i kjærnegruppa til villsaulaget. 
Rep. Eskil Sandvik ble enstemmig vurdert habil. 
 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 14.04.2021 sak 32/21 
 
Vedtak: 
 

1. Frøya kommune vedtar oppstart av arbeid med beitebruksplan som fremmet i saksfremlegget.  
  

2. Det avsettes kr 200 000 til prosjektet fra disposisjonsfondet, for gjennomføring av de forespeilte 
prosessene i saksfremlegget. Saldo på disponibelt disposisjonsfond er kr 90.918.337 per 08.04.2021. 

 
Enstemmig. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret vedtar Beitebruksplan i Frøya kommune (2022-2026). 
2. Kommunestyret vedtar helårs båndtvang på hund i kommunens beiteområder. 

 
Vedlegg: 
 

• Beitebruksplan 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Landbruket i Frøya kommune er, og har vært kombinasjonsbruk. I 2021 ble det registrert 48 
jordbruksbedrifter i kommunen. Majoriteten av jordbrukerne har sauehold, og det ble registrert 4.078 
sauer som var ett år eller eldre på Frøya i 2021. Sauene går på utmarksareal for beite gjennom hele 
året, både på Fast-Frøya og ute i skjærgården. Frøya har fortsatt noen bruk som driver med melk- og 
kjøttproduksjon. Det ble registrert 176 kyr totalt i 2021, som er en nedgang fra 2020 med 210 kyr. 

Landbruksnæringen i Frøya kommune har ofte blitt oversett grunnet de store verdiene som skapes i 
havbruket. Likevel gjør de en uvurderlig innsats for Frøya, først og fremst ved å vedlikeholde 
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kulturlandskapet og bidra i kampen mot gjengroing av kommunen. Videre bidrar de også til den 
nasjonale selvforsyningen av mat og råvarer, som igjen har fått et økt fokus etter mange år med 
nedbygging og nedprioritering av det norske landbruket. Det er derfor viktig å ta vare på de 
landbruksressursene vi har i form av dyrka- og dyrkbar mark, slik at grunnlaget for videre drift ikke 
går tapt. 

En beitebruksplan skal vise hvilke beiteområder som er viktige for landbruket på Frøya. Den skal være 
med på å bevare utmarka spesielt da jordloven kun beskytter innmarka, samt at den skal være med på 
å beskytte landbruket og landbruksinteressen i reguleringssaker, og gjøre det enklere å se mulighetene 
for utbygging som ikke vil berøre landbruket for mye. 

Beitebruksplanen skal brukes i arbeidet med nye reguleringsområder og planarbeid som 
beitenæringens innspill. Områder avsatt til viktige beiteområder skal så langt det lar seg gjøre kun 
benyttes til landbruksformål. 

 
Viktige prioriteringer i planen finnes listet under: 

• Beiteareal, viktige beiteareal  

• Bevaring av viktige arter: Kystlynghei 

• Avdekke konfliktområder og redusere disse 

 
Vurdering: 
 
Det vurderes at planen er en god start på å etablere beitebruksplan i Frøya kommune, men at den må 
revideres etter et par år ute i praksis slik at kommunen kan innhente kunnskap om hvordan den 
fungerer og hva som eventuelt ikke fungerer med planen. Samt at de beitelagene som er i 
etableringsfasen enda skal få plass i den nye planen når beitelagene er mer etablerte med områder som 
er viktige for beitelagene. Det samme gjelder for lyngbrennelaget når det er oppe å går og har en plan 
over hvilke områder de prioriterer. 
 
Forhold til overordna planverk: 
 
I planstrategi for Frøya kommune 2020 – 2024, så legges det opp til et økt fokus på kommunens 
landbruk, og en bedre forvaltning av landbruksarealene. En beitebruksplan er derfor ansett å være i 
tråd med planstrategien. 
Prioriterte beitearealer i beitebruksplanen er også brukt til å veilede arbeidet med den nye KPA 
rulleringen til Frøya.  
 
Ny saldo på den konto som blir belastet: 
 
Det var satt av 200 000 kr til prosjektet fra disposisjonsfondet, så langt har ikke administrasjonen sett 
behov for å benytte seg av disse midlene, annet enn til annonsering. Midlene er står dermed tilnærmet 
urørt. 
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FRØYA KOMMUNE 
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22/948 
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G00 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
18/22 Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 12.05.2022 
85/22 Kommunestyret 19.05.2022 
 
UTVIDET SAMARBEID LEGEVAKTSSENTRALEN ORKDALREGIONEN  
 
Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kulturs innstilling til kommunestyret: 
 
 

1. Kommunestyret støtter at kommunedirektøren fortsetter dialogen med Orkland 
kommune der målet er et helhetlig legevaktsamarbeid utenfor Frøya legekontor sin 
ordinære åpningstid.  

2. Organisering/drift av legevakt legges fram til endelig politisk behandling før 
iverksettelse, inkludert utredning av økonomiske konsekvenser jmf sak 21/1893 

3. Kommunestyret vedtar at det etableres en prøvepilot på legevaktsatelitt i tilknytning til 
Frøya helsetun som et supplement til samarbeidet med Legevaktssentralen i 
Orkdalsregionen.  

4. Prosjektbeskrivelse av pilot legevaktsatelitt legges frem og følges opp av hovedutvalg for 
helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur.  

 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 12.05.2022 sak 18/22 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunestyret støtter at kommunedirektøren fortsetter dialogen med Orkland kommune der 
målet er et helhetlig legevaktsamarbeid utenfor Frøya legekontor sin ordinære åpningstid.  

2. Organisering/drift av legevakt legges fram til endelig politisk behandling før iverksettelse, 
inkludert utredning av økonomiske konsekvenser jmf sak 21/1893 

3. Kommunestyret vedtar at det etableres en prøvepilot på legevaktsatelitt i tilknytning til Frøya 
helsetun som et supplement til samarbeidet med Legevaktssentralen i Orkdalsregionen.  

4. Prosjektbeskrivelse av pilot legevaktsatelitt legges frem og følges opp av hovedutvalg for 
helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur.  

 
Vedtatt med 6 mot 1 stemme. 
 
 
Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kulturs behandling i møte 13.05.22: 
 
 
Votering: 
Vedtatt med 6 mot 1 stemme avgitt av Halgeir Hammer. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret støtter at kommunedirektøren fortsetter dialogen med Orkland kommune der målet er 
et helhetlig legevaktsamarbeid utenfor Frøya legekontor sin ordinære åpningstid.  
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2. Organisering/drift av legevakt legges fram til endelig politisk behandling før iverksettelse, inkludert 
utredning av økonomiske konsekvenser jmf sak 21/1893 

3. Kommunestyret vedtar at det etableres en prøvepilot på legevaktsatelitt i tilknytning til Frøya helsetun 
som et supplement til samarbeidet med Legevaktssentralen i Orkdalsregionen.  

4. Prosjektbeskrivelse av pilot legevaktsatelitt legges frem og følges opp av hovedutvalg for helse, 
omsorg, nav, oppvekst og kultur.  

 
Vedlegg: 
 
Saksopplysninger:   
 
Med bakgrunn i sak vedrørende fastlegetjenesten i Frøya kommune inkludert legevakt ble det besluttet at 
kommunedirektøren oppretter dialog med Hitra kommune, Legevaktssentralen i Orkdalsregionen (LIO) og 
St.Olav for å se på avtalen Frøya kommune har på interkommunal legevakt.  
 
Denne dialogen er opprettet og det er avhold flere møter rundt tema om å utvide samarbeidet med Orkland 
kommune og legevaktssentralen i Orkdalsregionen.  Orkland kommune er positive til et utvidet samarbeid for 
Frøya kommune sine innbyggere på ettermiddag og helg.  
 
Frøya kommune ønsker å gå bort fra en hybridløsning på legevakt, det vil si at vi ønsker å inngå en avtale med 
Orkland kommune på legevaktsamarbeid på heltid, og kun ha lokal legevakt innenfor ordinær åpningstid fra kl 
08.00 – 16.00.  
 
Som et supplement til å utvide samarbeid med legevaktssentralen i Orkdalsregionen, ønsker Frøya kommune 
sammen med Orkland kommune å iverksette en prøvepilot om en legevaktsatelitt. Legevaktsatellitt skal være et 
supplement til den ordinære legevakten.  
 
Bakgrunn for piloten er ønske om å teste ut en ny organiseringsform for kommunal akuttmedisinsk tjeneste. En 
slik prøvepilot er ikke ferdig utarbeidet, men tanken bak er at legevaktssentralen i Orkdalsregionen har en lege 
tilgjengelig for avklaringer for sykepleiere som eventuelt blir ansatt i legevaktsatelitten i Frøya kommune. En 
slik legevaktsatelitt tenker vi kan være stasjonert ved Frøya helsetun. Frøya kommune har satset stort på 
velferdsteknologi i helsetunet, og med eget observasjonsrom med alt av teknologi og eget legekontor, ligger alle 
muligheter til rette for at vi kan være en prøvepilot i en slik prosjektutprøving av medisinsk avstandsoppfølging 
på legevakt.  
  
For vår region blir dette et nybrottsarbeid, og for å utvikle fremtidens helsetjenester må vi tenke nye måter å tilby 
tjenester til innbyggerne på. I en legevaktsatelitt vil sykepleiere få en sentral rolle, og en annen gevinst vi kan se 
i dette er at det kan være et tiltak for å rekrutter sykepleier til nye spennende oppgaver i kommunehelsetjenesten. 
Målet med legevaktsatellitt er også å unngå unødvendig bruk av ressurser ved å sende pasienter til sykehus eller 
legevakt, med mindre behovet er der. 
 
Vurdering: 
 
Prosessen og dialogen står nå på et sted der det er nødvendig og sikre politisk forankring før dialogen tas videre 
med Orkland kommune.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at Frøya kommune fortsetter dialogen med Orkland kommune om å utvidet 
samarbeidet på legevakt utenfor ordinær arbeidstid. 
 
Kommunedirektøren vurderer at det er viktig å lytte til våre fastleger og deres utrykte bekymring over egen 
arbeidssituasjon og det økende oppgavetilfang i fastlegeoppgaven.  
 
Kostnaden ved ikke å ikke sikre tilstrekkelige kraftfulle tiltak for våre fastleger, kan på sikt bli vesentlig høyere 
for samfunnet som helhet og ikke minst for den enkelte pasient om vi ikke får oppretthold stabilitet og 
kontinuitet i fatslegedekningen. Det å bli fulgt opp av fastlege over tid gir kvalitet.  
 
Kommunedirektøren tilrår også at Frøya kommune prøver ut en legevaktsatelitt i samarbeid med Orkland 
kommune.  
 
Prosessene skjer i samarbeid med Hitra kommune.  
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Tilrådningen støttes fra hovedtillitsvalgt for legeforeningen og våre fastleger. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
49/22 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 10.05.2022 
86/22 Kommunestyret 19.05.2022 
 
AVSETTE OMRÅDE FOR BOLIGER TIL BOLIGSOSIALE FORMÅL, BL.A. RUS, LEIE FOR EIE 
O.L. PÅ SISTRANDA  
 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters innstilling til kommunestyret: 
 

1. Kommunen utarbeider et mulighetsstudie for området Storheia, som inneholder områder for 
boliger til boligsosiale formål 

2. Mulighetsstudiet finansieres fra prosjekt 551445 Boliger til personer med aktiv rusavhengighet, 
som har en saldo på 3,5 millioner kr pr 01.01.22 

 
 
 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 10.05.2022 sak 49/22 
 
Vedtak: 
 

1. Kommunen utarbeider et mulighetsstudie for området Storheia, som inneholder områder for boliger til 
boligsosiale formål 

2. Mulighetsstudiet finansieres fra prosjekt 551445 Boliger til personer med aktiv rusavhengighet, som har 
en saldo på 3,5 millioner kr pr 01.01.22 

 
Enstemmig. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunen utarbeider et mulighetsstudie for området Storheia, som inneholder områder for boliger til 
boligsosiale formål 

2. Mulighetsstudiet finansieres fra prosjekt 551445 Boliger til personer med aktiv rusavhengighet, som har 
en saldo på 3,5 millioner kr pr 01.01.22 

 
Vedlegg: 
SAKSPROTOKOLL - UTTALELSE FRA FEB 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune har i dag et interkommunalt samarbeid med Hitra kommune for oppfølgingstjenesten, der dette 
bl.a. inkluderer oppfølging og bosetning av mennesker med aktive rusutfordringer. I dag er disse i leide lokaler 
på Siholmen. 
 
Kommunaldirektøren hadde møte med Frøy Næringseiendom 09.02.22 for å avklare hvor lenge kommunen kan 
ha dette leieforholdet, da Frøy planlegger en ny stor utbygging i området. Det ble avklart at kommunen kan være 
i bygget ut 2023, eier ønsker å overta bygget selv etter dette. 
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Oppfølgingstjenesten sier at det er ønskelig at nytt bygg blir relativt nært de fasiliteter som benyttes ofte av 
beboerne, NAV, Butikk, helse og legetjenester.  
 
I forbindelse med budsjettet for 2022 – 2025, vedtok kommunestyret at kommunen skal utrede om det skal 
bygges boliger for konseptet «Leie for eie», og det er i tillegg behov for ytterligere boliger til boligsosialt formål, 
samt til flykninger. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren jobber nå med å rullere boligsosial plan for Frøya kommune. Denne planen vil i hovedsak 
si noe om hvordan vi skal bosette de som har behov for kommunal bolig. Det er også naturlig i en slik plan å se 
på beliggenhet, og hvordan de forskjellige elementene i en slik plan bør være til hverandre. F.eks. vil det være i 
integreringens interesse å ikke samle alle flykninger i en kommune i noen få bygg sammen. Arbeidet med den 
boligsosiale planen er oppstartet, men er en omfattende jobb, som ikke forventes klar til vedtak før til høst 2022. 
Kommunedirektøren ser at det kan bli knapt med tid, hvis kommunen venter med å starte arbeidet med å 
detaljregulere dette området til høsten.  
 
Kommunedirektøren har der for bedt arbeidsgruppen som jobber med den boligsosiale planen å vurdere dette 
området for denne brukergruppen. Arbeidsgruppen ser at dette området kan være en bra plass å bygge til denne 
brukergruppen, og støtter kommunedirektørens innstilling på å utarbeide et mulighetsstudie for denne 
brukergruppen på det foreslåtte området «Storheia».  
 
Ideelt burde et arbeid med mulighetsstudie slik som foreslås i denne saken være en del av boligsosiale planen, 
men kommunedirektøren velger likevel å fremme saken om området, da erfaringer fra den siste tiden viser at et 
reguleringsarbeid er tidskrevende.  
 
Kommunen eier to relativt store områder på Sistranda som kan brukes helt eller delvis til formålet i saken. Dette 
er et allerede regulert området på Beinskardet, og et uregulert område, Storheia. Det er også andre områder på 
Sistranda som er avsatt i arealplanen til boligformål, men disse er ikke vurdert, da kommunen ikke eier disse 
områdene. 
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Kommunedirektøren anbefaler at administrasjonen får fullmakt til å utarbeider et mulighetsstudie for området 
som heter Storheia, og anskaffer en rådgiver som får i oppdrag å beskrive hvordan et slikt området kan se ut. Det 
kan f.eks. inneholde et boligtun for de med aktiv rusavhengighet, og erstatter boligen kommunen har i dag på 
Siholmen. I tillegg anbefales det at det planlegges for å bygge andre boliger innen denne brukergruppen i nærhet 
til bemanningen som vil være her.  
 
I tillegg ønsker kommunedirektøren å utfordre de som får oppdraget med mulighetsstudiet å se på muligheter for 
skjerming, slik at hele området kan benyttes til også andre utbygginger. Mulighetsstudiet presenteres for 
kommunestyret etter at det er utarbeidet.  
 
Kommunedirektøren foreslår at kommunen utarbeider en mulighetsstudie, som vil resulterer i et detaljregulering 
for området, der investeringsvedtakene for de forskjellige boligprosjektene behandles separat etter at 
detaljreguleringen er utarbeidet.  
 
Forslaget om å ta i bruk Storheia er drøftet i HOAT 08.02.22 og HOOK 10.02.22. Begge utvalgene var positive 
til kommunedirektørens videre arbeid. I tillegg har saken vært til høring i Frøya eldre- og brukerråd 09.03.22, 
som også er positive til tiltaket, deres uttalelse er vedlagt.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er i prosjekt 551445 Boliger til personer med aktiv rusavhengighet avsatt 3,5 millioner kr. 
Kommunedirektøren foreslår å bruke av disse midlene for å utarbeide mulighetsstudiet, og detaljreguleringen av 
området etter at kommunestyret har fått mulighetsstudiet. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
58/22 Formannskapet 19.04.2022 
77/22 Formannskapet 03.05.2022 
87/22 Kommunestyret 19.05.2022 
 
SØKNAD OM EKSTRABEVILGNINGER TIL REHABILITERING AV TAKET PÅ FROAN KAPELL 
FRA FRØYA SOKN  
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune øker bevilgningen til Frøya sokn for rehabiliteringen av taket på Froan kapell fra 
2 500 000 kr til 4 500 000 kr. 
 
Dette finansieres fra økt låneopptak, og endrer kommunens vedtak av 16.12.21 K-sak 219/21 punkt 11. 
 
Nytt punkt 11 vil bli: 
Frøya kommunes investeringer inkl. Startlån for 2022 er på 118,497 millioner kr og finansieres på 
følgende måte: 

- 106,11 mill kr ved bruk av investeringsfond 
- 3,71 mill til Den Norske Kirke 
- 1,42 mill kr Egenkapitalinnskudd KLP 
- 30 mill kr ved lån i Husbanken 
- 9,25 mill kr i MVA-refusjon 

 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.05.2022 sak 77/22 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
Enstemmig. 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.04.2022 sak 58/22 
 
Vedtak: 
Saken utsettes. 
 
Enstemmig. 
 
 
 
Vedlegg: 
 

• Søknad om ekstrabevilgninger til rehabilitering av taket på Froan kapell 
• Krav til tilbyderne 
• Innstilling på entreprenør – fra Prosjektutvikling Midt-Norge AS 
• Vurdering fra Bjerkan-Stav 



Saknr: 87/22 

 
Saksopplysninger:   
 
Prosjekt 551371 rehabilitering av taket på Froan kapell er lagt ut på anbud. Det er kommet inn to tilbud. 
 
Tilbyder 1 (A): Totalsum inkl. mva.: 4 269 219 kr. 
Tilbyder 2 (B): Totalsum inkl. mva.: 3 069 475 kr. 
 
Vurdering: 
 
Saken var oppe i formannskapet 19.04.22. Under saken etterlyste formannskapet innstillingen fra 
Prosjektutvikling Midt-Norge AS (PUM), som har hatt oppdraget med å foreta en offentlig konkurranse på 
oppdraget, på vegne av Den norske kirke, Frøya sokn, og saken ble utsatt for å hente inn dette. 
 
PUM har vurdert anbudene, og anbefaler å bruke tilbyder 1 – Norheim Naturstein Vest AS.  
 
Tilbyder 2 – Froan AS oppfyller ikke anbudskriteriene, der PUM anfører: 

 
«Ved kontroll av oppfyllelse av kvalifikasjonskriteriene for tilbyder 2 har vi avdekt følgende: Tilbyder 2 
oppga at foretaket hadde alle fag i egen organisasjon. I offentlige registre er det opplyst at foretaket 
har 4 ansatte, CVer vedlagt tilbudet viser at ingen har nødvendige sertifikater for stillasbygging.  
Det ble derfor etterlyst dokumentasjon på at kvalifikasjonskrav var oppfylt. Mottatt epost fra tilbyder 2 
bekrefter at de ikke har nødvendig kompetanse på stillasbygging, men at de kan engasjere et annet 
foretak for dette fagfeltet. Mottatt tilbud tilfredsstilte derfor ikke stilte krav. En endring av tilbud med 
komplettering av kompetanse slik Froan AS gjør etter tilbudsfristens utløp anser vi som å endre 
vesentlige deler av sitt tilbud kan ikke godkjennes. Videre framgår det ikke av firmaattesten at Froan AS 
er registret som en entreprenør, men som rådgiver samt kjøp, slag og utleie av eiendom. Vi oppfatter at 
kvalifikasjonene som etterspørres ikke er tilstrekkelig dokumentert. Tilbyder 2 oppga også samtidig at 
det var en restanse på ny skatteattest, men at det ikke var noen restanse pr 30.11.2021 (krav om at 
skatteattest ikke skal være eldre enn 6mnd ved offentlige anskaffelser)» 

 
I og med at det er så stor forskjell på tilbudssummene, og at innstillingen fra Frøya sokn og PUM er på det 
høyeste tilbudet, foretok kommunedirektøren en selvstendig vurdering av PUM’s innstilling fra kommunens 
advokat Bjerkan-Stav ved Marcus Waterloo. De støtter også denne vurderingen, se vedlagte e-post 
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at Frøya kommune øker bevilgningen til Frøya sokn for rehabiliteringen av 
taket på Froan kapell fra 2 500 000 kr til 4 500 000 kr. 
 
Dette finansieres fra økt låneopptak, og endrer kommunens vedtak av 16.12.21 K-sak 219/21 punkt 11. 
 
Nytt punkt 11 vil bli: 
Frøya kommunes investeringer inkl. Startlån for 2022 er på 118,497 millioner kr og finansieres på følgende 
måte: 

- 106,11 mill kr ved bruk av investeringsfond 
- 3,71 mill til Den Norske Kirke 
- 1,42 mill kr Egenkapitalinnskudd KLP 
- 30 mill kr ved lån i Husbanken 
- 9,25 mill kr i MVA-refusjon 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
50/22 Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 10.05.2022 
88/22 Kommunestyret 19.05.2022 
 
EKSTRA RESSURSER TIL BYGGESAKSBEHANDLING OG KLAGEBEHANDLING I 2022  
 
 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenesters innstilling til kommunestyret: 
 

• Kommunestyret bevilger 500 000 kr for 2022, der formålet er å øke kapasiteten på 
byggesaksbehandling og klagebehandling 

 
• En ny fast stilling prioriteres til dette fagområdet i budsjett og økonomiplanperioden 2023-2026.  

 
Tiltaket finansieres fra disposisjonsfondet i 2022, saldo pr 02.05.22 er 47 586 032 kr. 
 
 
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester den 10.05.2022 sak 50/22 
 
Vedtak: 
 

• Kommunestyret bevilger 500 000 kr for 2022, der formålet er å øke kapasiteten på 
byggesaksbehandling og klagebehandling 

 
• En ny fast stilling prioriteres til dette fagområdet i budsjett og økonomiplanperioden 2023-2026.  

 
Tiltaket finansieres fra disposisjonsfondet i 2022, saldo pr 02.05.22 er 47 586 032 kr. 
 
Enstemmig. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

• Kommunestyret bevilger 500 000 kr for 2022, der formålet er å øke kapasiteten på 
byggesaksbehandling og klagebehandling 

 
• En ny fast stilling prioriteres til dette fagområdet i budsjett og økonomiplanperioden 2023-2026.  

 
Tiltaket finansieres fra disposisjonsfondet i 2022, saldo pr 02.05.22 er 47 586 032 kr. 
 
Vedlegg: 
 
 
Saksopplysninger:   
 
I HOAT 26.04.22 ba utvalget om at kommunedirektøren skiver en sak for å øke kapasiteten til Plan, miljø og 
forvaltning (PMF). Hensikten med dette er å øke kapasiteten innen saksbehandling av byggesøknader og 
klagebehandling. Dette begrunnes i at Frøya kommune har stor aktivitet. Det er stor aktivitet innen 
nyetableringer, byggesaker, næringsetableringer mv. og dette utfordrer administrasjonen på mange måter, bla på 
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saksbehandling innen allmenne og teknisk tjenester. Slik situasjoner er pr dato har kommunen overholdt sine 
saksbehandlingstider så langt i år. Det har derfor ikke gått utover gebyrinntektene. Klagesaker er vi imidlertid på 
etterskudd med, (men de gir dog ingen inntekter). Signalene fra politisk ledelse er et ønske om service til 
innbyggerne «utover» vanlig fristbehandling, dvs at vi skal være skodd for hurtig saksbehandling. 
 
I denne sak er det derfor fokus på kapasiteten kommunen har innen saksbehandling av byggesaker og 
klagebehandling. En av våre saksbehandlere har svangerskapspermisjon i ett år, og det har ikke lykkes 
kommunen å få rekruttert en vikar. Kommunedirektøren vil som en følge av dette leie inn et eksternt firma for å 
bistå kommunen.  
 
Dette tiltaket vil ikke øke kommunens kapasitet totalt, og kommunedirektøren tilråder derfor at kommunestyret 
setter av ytterligere midler til innleie av kapasitet, tilsvarende ett årsverk i ett år, for å øke kapasiteten for 
kommunen innen dette feltet.  I tillegg anbefales det å videreføre et nytt fast årsverk til dette formålet. 
 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren anbefaler at det settes av 500 000 kr til å kjøpe tjenester i 2022, for å øke kapasitet, ta unna 
forespørsler, bistå innbyggerne innenfor plan og byggesaksområdet.  
 
I og med at kommunen er i stor vekst, anbefales det videre å gjøre denne tilsettingen fast,  
 
Kommunedirektøren foreslår derfor at denne nye stilingen prioriteres, slik at det økes med ett nytt årsverk fra 
2023, dersom de økonomiske rammene for 2023 tilsier dette. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
78/22 Formannskapet 03.05.2022 
89/22 Kommunestyret 19.05.2022 
 
ENERGIKARTLEGGING FRØYA 2022  
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Frøya kommune gjennomfører en energikartlegging 
2. Energikartleggingen omfatter både sjø- og landrelaterte virksomheter og aktiviteter 
3. Frøya kommune avsetter 975.000 kr for gjennomføring av energikartleggingen 
4. Energikartleggingen finansieres over Disposisjonsfondet 
5. Det forutsettes at prosjektet blir fullfinansiert og at næringsaktørene stiller opp i 

henhold til budsjett 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 03.05.2022 sak 78/22 
 
Vedtak: 
 

1. Frøya kommune gjennomfører en energikartlegging 
2. Energikartleggingen omfatter både sjø- og landrelaterte virksomheter og aktiviteter 
3. Frøya kommune avsetter 975.000 kr for gjennomføring av energikartleggingen 
4. Energikartleggingen finansieres over Disposisjonsfondet 
5. Det forutsettes at prosjektet blir fullfinansiert og at næringsaktørene stiller opp i henhold til 

budsjett 
 
Enstemmig. 
 
 
Formannskapets behandling i møte 03.05.22: 
 
Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Ordfører: 
 
Pkt. 3 i forslag til vedtak tas ut. 
 
Enstemmig. 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune gjennomfører en energikartlegging 
2. Energikartleggingen omfatter både sjø- og landrelaterte virksomheter og aktiviteter 
3. Frøya kommune engasjerer Blått kompetansesenter som prosjektleder 
4. Frøya kommune avsetter 975.000 kr for gjennomføring av energikartleggingen 
5. Energikartleggingen finansieres over Disposisjonsfondet 
6. Det forutsettes at prosjektet blir fullfinansiert og at næringsaktørene stiller opp i henhold til budsjett 
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Saksopplysninger:   
 
Energitilgangen til Øyregionen og Frøya har har vært tema i flere fora lokalt og regionalt. Statnett har planer om 
å øke kapasitet og tilgang, men det er først om noen år at det blir virkelighet. Energibehovet er økende generelt, 
samtidig som vi skal veksle ut fossil energi til alternative løsninger. Statnett skal styrke energitilgangen i Midt-
Norge med bl a ny kabel i Trodheimsfjorden som skal forsyne vårt viktigste knutepunkt: Slørdalen. Fra 
Slørdalen og ut til og i Øyregionen, er det Tensio som har ansvaret. Her planlegges også kapasitetsforbedringer. 
Begrensningene vi opplever i dag, gjør at de tilbyr i dag avtaler med begrensninger, dvs med lavere 
leveransesikkerhet. Dette er noe som påvirker næringslivets beslutninger om hvor vidt de skal gjennomføre 
investeringen i Øyregionen og på Frøya, eller ikke. Krafttilgang er og i fremtiden blir en alt viktigere parameter 
for nyetableringer og ekspansjon av eksisterende virksomheter. 
 
I tillegg opplever vi krav til sjørelaterte virksomheter med målsetting om kutt i klimagassutslipp, da med behov 
for å gå over til fartøy som benytter fornybar energi i stedet for fossil energi (diesel). Et slikt skifte krever 
infrastruktur og krafttilgang. 
 
For at vi skal kunne navigere i dette farvannet, er det påkrevet med en energikartlegging, både relatert til større 
investeringer på land, men også relatert til sjøbasert næring. Det vil også gi oss faktainformasjon og argument i 
diskusjoner med Statnett og Tensio med tanke på energibehov og tidsmessig når behovet oppstår, dvs deres 
prioriteringer. 
Dette blir en To-delt kartlegging.  
 

1. Sjørelaterte virksomheter 
2. Landbaserte virksomheter 

 
I første omgang en kartlegging av sjørelaterte virksomheter og fremtidig behov og muligheter. Dette blir forklart 
utførlig i dette saksframlegget. I del 2 blir det satt fokus på landbaserte virksomheter. Her har administrasjonen 
ikke kommet like langt i planleggingen. Det blir utformet relativt raskt og presentert når det er klart. Den totale 
kostnaden for energikartleggingen (se under) innefatter både del 1 og del 2.  
Arbeidet planlegges gjennomført av Blått kompetansesenter som prosjektleder. 
 
Maritim næring er i rask omstilling. I 2019 la regjeringen fram mål om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart 
og fiske innen 2030, noe som i praksis betyr at næringen må gå over til fartøy som benytter fornybar energi i 
stedet for fossil energi (diesel). I 2020 kom følgende Stortingsmelding: 
 
ST. Meld. 10 (2020-2022) Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring 
Del 3: Muligheter og utfordringer for norsk maritim næring. 7.1 Klimamål for skipsfarten 
Ifølge Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMOs fjerde klimagass-studie slapp verdens skipsfart ut 1076 
millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2018. Dette utgjør 2,89 pst. av verdens klimagassutslipp det samme året og er 
mer enn 20 ganger Norges totale klimagassutslipp. IMOs ambisjon fra 2018 om å minst halvere klimagassutslipp 
fra internasjonal skipsfart innen 2050 sammenlignet med 2008 er derfor en viktig milepæl i klimaarbeidet. Norge 
ledet forhandlingene som førte frem til IMOs klimaambisjon. 
 

Regjeringen har en ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030 sammenlignet 
med 2005, herunder å stimulere til lav- og nullutslippsløsninger i alle fartøykategorier. I regjeringens 
handlingsplan for grønn skipsfart (2019) slår regjeringen fast at oppnåelse av ambisjonen krever forsterket 
satsing på grønn skipsfart. Regjeringen vil videreutvikle og ved behov utrede nye virkemidler for å nå 
ambisjonen om halvering av utslippene fra innenriks sjøfart og fiske fra 2005 til 2030. 
 

Klimagassutslippene fra innenriks skipsfart inngår i Norges klimaregnskap. Norge har meldt inn et forsterket 
nasjonalt fastsatt bidrag under Parisavtalen. Målet er å redusere Norges klimagassutslipp med minst 50 pst., og 
opp mot 55 pst., innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Norge har inngått en klimaavtale med EU om 
klimamålet for 2030, og regjeringen vil legge frem en plan for hvordan dette målet skal oppfylles. Avtalen med 
EU innebærer at Norge blir en del av EUs klimarammeverk, og at Norge får et eget utslippsbudsjett, og en 
forpliktelse for reduksjoner i ikke-kvotepliktige utslipp. Reduksjoner i utslipp fra innenriks skipsfart kan bidra til 
at Norge når sine mål. 
 
Utvikling av batteri- og hydrogenelektriske fartøy for fiskeri og havbruk er i gang, blant annet gjennom store 
pilotprosjekter som Pilot-E prosjektet UBÅT – Utslippsfri arbeidsbåt til havbruk, og Grønn Plattform prosjektet 
«Zero Kyst» som blant annet skal demonstrere løsninger for hydrogen-elektriske fartøy og mobil energiforsyning 
for fiskeri og havbruk. Prosjektene har en samlet budsjettramme på ca 260 mill og innebærer omfattende 
teknologiutvikling, kompetansebygging og forskning.  
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Disse lav- eller nullutslippsfartøyene kan ikke settes i drift uten tilgang til effektiv energiinfrastruktur som kan 
forsyne fartøyene med fornybar energi. Slik energiinfrastruktur kan kalles «bærekraftige energisystemer», dvs 
energisystemer som er klimanøytrale og gir effektiv energibruk ved at produksjon, distribusjon og bruk av energi 
sees i sammenheng. Bærekraftige energisystemer hindrer energisløsing og reduserer investeringskostnader til 
nett og energiproduksjon. Samtidig er det store utfordringer for forutsigbar tilgang til energi fra nettet til nye 
industriprosjekter langs kysten. Det pågår prosesser for slike utfordringer i vertskommunene for Zero Kyst 
(Lofoten) og Pilot E (Nærøysund) Erfaringer fra disse ledende pilotprosjektene kan effektivt overføres til «fast-
track» prosjekter i områder med liknende utfordringer. Som Frøya kommune.  
 
Frøya er et knutepunkt for havbruk. I Frøya Kommune er lakseproduksjon grunnmuren i industrien og regionen 
står for 40 % av eksportinntektene i Trøndelag. Kommunen har totalt 45 lokaliteter hvor det er tillatt å drive med 
akvakulturvirksomhet, og av disse er 32 knyttet til oppdrett av matfisk av laks, ørret og regnbueørret, tre 
lokaliteter for torsk, to lokaliteter knyttet til klekkeri- og settefiskanlegg, en slaktemerd, tre lokaliteter for 
havbeite av stort kamskjell og to lokaliteter for alger til konsum/fôr, butare, sukkertare og fingertare. 
 
Disse aktivitetene krever en stor mengde fartøy av ulike typer, som i dag benytter fossil energi. Dersom 
næringsaktører på Frøya skal kunne omstille til lav- og nullutslippsfartøy, må kommunen kunne tilby en effektiv, 
bærekraftig energiforsyning, både til batteri- og hydrogenelektriske fartøy og øvrig industri.  
Før dette kan skje må en rekke utfordringer adresseres: 
 

• Både kommunen og næringslivet trenger generelt mer kunnskap om bærekraftig energiinfrastruktur 
• Infrastruktur som lading og bunkringsanlegg må tilpasses operasjonsmønster og driftsprofil til 

havbruks- og fiskerinæringen 
• Energi og effekttilgang er en begrenset ressurs som må fordeles og prioriteres ut fra flere behov 
• Teknologisk og økonomisk usikkerhet må avklares og reduseres  

 
For å komme videre må man raskest mulig fremskaffe og legge fram beslutningsgrunnlag for Frøya kommunes 
videre arbeid med energiinfrastruktur på Frøya.  
 

Denne prosjektbeskrivelsen omhandler utvikling av et slikt beslutningsgrunnlag, se prosjektfase 1 og 2 i figuren 
under. 

 

 
 
Mål  
 
Langsiktig mål: Utvikle og implementere effektiv energiforsyning til batteri- og hydrogenelektriske fartøy og 
industri på Frøya. 
 
Mål for prosjektfase 1 og 2 er å ha: 
 

• Kartlagt driftsmønster for ulike typer fartøy 
• Kartlagt kai, havner, landbaser med tanke på tilgjengelighet og bruk 
• Kartlagt nett, energi og effekttilgang 
• Analysert og sammenstilt data 
• Utviklet et kart og beslutningsgrunnlag som viser utfordringer og muligheter for energi og fiskefartøy 

 
Til sammen skal dette gi beslutningsgrunnlag for utvikling av ny energiinfrastruktur på Frøya.  
 
Aktiviteter  
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Arbeidet i alle arbeidspakker er planlagt gjennomført som møter, workshops, informasjonsinnhenting fra 
nettkilder og samarbeidspartnere, mail/telefon, etc. Dette er en skisse på aktivitetsplan som skal utvikles – AP = 
Arbeidspakke: 
 
AP 1 Kartlegging operasjonsmønster fartøy  
AP Leder   
Aktiviteter Kartlegge operasjonsmønster og driftsprofil for ulike typer fartøy innen 

havbruk og fiskerinæringen. Hvor går de, hvor har de landbaser, 
sesongvariasjoner, mm 
Utvikle rapport som grunnlag for videre arbeid 

Deltakere BKS, RENERGY Oppdrettselskaper, Fiskarlag, Rederier, Verft 
Synergi med andre 
prosjekter 

Zero Kyst, Pilot E Utslippsfri Arbeidsbåt, Renergy Bedriftsnettverk små fartøy 

 
AP 2 Analyse: Landbase – havn – kai  
AP Leder   
Aktiviteter Kartlegge og beskrive tilgjengelig areal mht regulering, sikkerhetssoner, evt. 

andre begrensinger ift negative konsekvenser. 
Kartlegge og analysere liggetid for fartøy, operasjoner ved kai etc. 
Utvikle rapport som grunnlag for videre arbeid 

Deltakere BKS, RENERGY, Frøya kommune, Oppdrettselskaper, Fiskarlag 
Synergi med andre 
prosjekter 

Zero Kyst, Kråkøya-prosjektet i Nærøysund 

 
AP 3 Energi og Nett – Statusbeskrivelse 
AP leder   
Aktiviteter Kartlegge dagens tilgang til effekt fra nett, lokalt og regionalt  

Utvikle rapport som grunnlag for videre arbeid 
Deltakere RENERGY, Tensio, Trønderenergi 
Synergi med andre 
prosjekter 

Zero Kyst, Kråkøya-prosjektet i Nærøysund 

 
AP 4 Analyse og sammenstilling av data – utvikling av Kart for ny energiinfrastruktur 
AP Leder   
Aktiviteter Analysere og sammenstille data fra AP 1 -3, for klargjøring av utfordringer og 

muligheter for energi til ny industri, havbruk- og fiskerifartøy. Utvikle et kart 
som viser hvor det vil være hensiktsmessig å klargjøre/forberede for ny 
energiinfrastruktur, og hvilke utfordringer som må løses ift nett, regulering og 
andre fysiske begrensninger.  
Forslag til prioritering av energi og effekttilgang 

Deltakere BKS, RENERGY, Trønderenergi, Sintef 
Synergi med andre 
prosjekter 

KPN Zero Kyst 

 
AP 5 Prosjektledelse, administrasjon – utvikling av spin-off og nye forretningsmodeller 
AP Leder Blått kompetansesenter 
Aktiviteter Sikre utvikling av spin off prosjekter på FOU, teknologi, industriell utvikling og 

kommersialisering.  
Avklare mulige forretningsmodeller for energiforsyning som gir fortrinn og 
forutsigbarhet for nullutslippsløsninger 
Prosjektbeskrivelser, mobilisere partnerskap, bistand til søknadsskriving mm 
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Deltakere BKS, RENERGY 
Synergi med andre 
prosjekter 

Samarbeid med virkemiddelapparat, næringshager, inkubator etc.  

 
 
 
Prosjektorganisering 
 
Prosjekteier: Frøya kommune 
 
Styringsgruppe:  
 
Representanter fra: 
 

• Blått Kompetansesenter 
• Frøya Kommune 
• Renergy Cluster v/Thomas Bjørdal 
• Representanter fra næringsliv 

 
Prosjektleder: Blått kompetansesenter 

 
Prosjektteamet utgjøres av prosjektleder pluss leder for de forskjellige arbeidspakkene. 
 
Samarbeidspartnere: RENERGY Cluster, Trønderenergi, Tensio, havbruksaktører +++ 
 
RENERGY skal bistå med kunnskap og kapasitet til å gjennomføre nødvendige prosesser for å få på plass en 
bærekraftig energiforsyning, samt bidra med nettverk og kunnskapsdeling mot andre relevante prosjekter. 
 
Forankring 
 

• Prosjektet er solid forankret i kommunen og Blått Kompetansesenter, og begge parter skal inn i 
styringsgruppe og prosjektledelse 

• Bred involvering og dialog med sluttbrukere - næringsaktører  
• Innhenting av spisskompetanse for effektiv fremdrift og utnyttelse av erfaringer fra pågående liknende 

prosjekter, som for eksempel Zero Kyst og UBÅT 
• God forankring hos RENERGY Cluster, som både jobber med utvikling av bærekraftig 

energiinfrastruktur og jobber parallelt med et nettverksprosjekt for rederi og verft innen 
havbrukssektoren 

 
Vi har hatt flere møter med næringslivet om etablering av lademuligheter for deres virksomheter, både havbruks- 
og servicenæringen. De er positive til dette og har kommet med gode innspill på funksjon og geografisk 
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plassering av ladepunkter. Vi har også fått innspill på teknologi, bl a «power bank»-funksjon. Det gjenstår 
diskusjon og innspill fra tradisjonelt fiskeri, da igjennom Fiskarlaget. 
 
Kommunikasjon 
 
Det skal utvikles en enkel kommunikasjonsplan for prosjektet. Hensikten er å oppnå  
 

• effektiv intern informasjonsdeling (i prosjektet) 
• god informasjonsdeling eksternt; rettet mot næringslivet i regionen, FoU-aktører, teknologi og 

produktleverandører, offentlige aktører mm 
 
Kommunikasjonsplanen skal følges opp av prosjektledelsen. 
I tillegg til naturlig (møte)virksomhet i alle arbeidspakker, skal det minimum arrangeres en åpen samling som 
avslutning på prosjektet, hvor arbeidet og resultater presenteres.  
 
Tidsplan 
 
Prosjektfase 1 og 2 (denne prosjektbeskrivelsen): Juni 2022 – mars 2023.  
Tidsplanen under viser hvordan hver prosjektfase bygger grunnlag for det videre arbeidet som skal gjøres. 
 
Økonomi 
 
Budsjett Fase 1 og 2 - Kostnader   
Aktivitet Kroner 
AP 1 Kartlegging operasjonsmønster fartøy  300 000 
AP 2 Landbase – havn – kai analyse  200 000 
Ap 3 Energi og Nett  250 000 

AP 4 Analyse og sammenstilling av data – utvikling av Kart for ny energiinfrastruktur 850 000 

AP 5 Prosjektledelse, administrasjon – utvikling av spin-off og nye forretningsmodeller 350 000 

SUM 1 950 000 
 
 
Finansiering Fase 1 og 2       

Aktivitet Tilskudd 
kommunen 

Innsats 
bedrifter 

Finansiering 
næringsliv 

AP 1 Kartlegging operasjonsmønster fartøy  150 000 50 000 100 000 
AP 2 Landbase – havn – kai analyse  100 000 50 000 50 000 
Ap 3 Energi og Nett  125 000 75 000 50 000 

AP 4 Analyse og sammenstilling av data – utvikling av Kart 
for ny energiinfrastruktur 425 000   425 000 

AP 5 Prosjektledelse, administrasjon – utvikling av spin-off 
og nye forretningsmodeller 175 000   175 000 

SUM 975 000 175 000 800 000 
 
Den totale prosjektkostnaden innefatter også energikartlegging på landbaserte virksomheter. 
Vi har pt ikke bedt om eller mottatt forpliktene bekreftelse på at næringsaktørene om at de bidrar i prosjektet. 
Muntlig er det flere av de større næringsaktørenen som stiller seg positivt. Dette arbeides det med nå. Den 
planlagte innsatsen fra bedriftene er både kapital og egeninnsats (se over). 
Om alt går som planlagt, blir kommunens innsats på 975.000 kr av et totalt budsjett på 1.950.000 kroner. 
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Vurdering: 
 
Energibehovet i samfunnet er stadig økende, samtidig som vi skal veksle ut fossil energi til alternative løsninger. 
Dette påvirker alle i samfunnet, også kommunen som tilrettelegger for befolkning og næringsliv. Spesielt for en 
kommune som Frøya, er det de sjørelaterte virksomhetene som dominerer og som får de største utfordringene. 
Myndighetene har satt krav og tidsfrister og en gedigen omstilling kreves i næringslivet. Krav til sjørelaterte 
virksomheter med målsetting om kutt i klimagassutslipp, da med behov for å gå over til fartøy som benytter 
fornybar energi i stedet for fossil energi (diesel), krever ny infrastruktur og krafttilgang. 
Kommunedirektøren ser behovet og er samtidig glad for at også næringslivsaktørene ser behovet og er villige til 
å bidra i prosessen. Næringslivet behøver et faglig fundament for sine planlagte investeringer. Det gjelder også 
kommunen som tilrettelegger. Videre ser kommunedirektøren vikigheten med gode faktaopplysninger, slik at vi 
kan møte de nasjonale og regionale aktørene – Statnett og Tensio – med de faktiske utfordringene og 
mulighetene, noe som kommunedirektøren mener styrker kommunens posisjon. 
 
Kommunedirektøren tilrår derfor at: 
 

• Frøya kommune gjennomfører en energikartlegging 
• Energikartleggingen omfatter både sjø- og landrelaterte virksomheter og aktiviteter 
• Frøya kommune engasjerer Blått kompetansesenter som prosjektleder 
• Frøya kommune avsetter 975.000 kr for gjennomføring av energikartleggingen 
• Finansieringen tas fra Disposisjonsfondet 
• Det forutsettes at prosjektet blir fullfinansiert og at næringsaktørene stiller opp i henhold til budsjett 
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FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
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19.05.2022 

Arkivsaksnr: 
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Saksbehandler: 
Siv-Tove Skarshaug 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
90/22 Kommunestyret 19.05.2022 
 
VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET I DALPRO AS  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende medlem til styret for 2 år velges:  
Følgende varamedlem for 2 år velges: 
 
 
 
Ved årets generalforsamling for DalPro AS skal det velges 2 medlemmer med personlige 
varamedlemmer for 2 år.  
 
Følgende styremedlemmer med personlige varamedlemmer er nå på valg:  
 
Medlem: Tone Småge Måsøval  
Varamedlem: Billy Fredagsvik 
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KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  
 
 

• Streikefaren ved årets lønnsoppgjør, beredskapsplan  
• Hvordan jobbes det konkret med avvik fra statsforvalter 
• Brev til departementet vdr beredskapsansvar i tunell mv. 
• Planbussen kommer 31.05- kl 1500 invitasjon til KST til å delta 
• Evt andre orienteringer i møtet 
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ORDFØRERS ORIENTERING  
 
 
GRUNNGITT SPØRSMÅLTIL KOMMUNESTYRET 19.05.22 
 
Kystverket har som kjent vedtatt å avhende nærmere definerte fiskerihavner, der kommunen er 
innrømmet en forkjøpsrett.  
I K-sak 37/19 ble det vedtatt å erverve fem fiskerihavner på Frøya.  
Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya venstre har gitt kommunen anerkjennelse for dette.  
Utvalget har også uttalt at Frøya kommune bør overta Halten fiskerihavn.  
Frøya kommune overtok hele været Halten fra Sør-Trøndelag landbruksselskap i 1989. Været er 
avfolket, og får vel neppe fast befolkning igjen noen gang. Halten har imidlertid en interessant 
historie, som Frøya kommune bør bidra til å sikre. Først på 1900-tallet var Halten det største 
fiskeværet i Sør-Trøndelag. På det meste kunne det være 1000 personer i Halten under vinterfiske 
etter skrei. Det ble bygd skole, fiskarheim og sykehus.  
Selv om utviklingen ikke akkurat har gått Halten vei, er fiskerihavna med kaia et viktig strategisk 
punkt ytterst mot storhavet. Et kommunalt eierskap til havna vil sikre nærhet mellom eiere og 
brukere, sikre forutsigbarhet, hindre salg til interesser som hindrer at allmenheten og fiskene får 
adgang. 
 
Rent konkret er spørsmålet: 
HVA ER STATUS ANGÅENDE HALTEN FISKERIHAVN ? 
Halgeir. 
 
 
Orienteringer: 
 
Krisesenteret Orkdal og omegn. 
Veteranmarkering Nidarosdomen.  
Felles formannskapsmøte 4-partssamarbeidet. 
Hovedutvalg for næring Trøndelag fylkeskommune kommer på besøk 24.-25.mai. 
17.mai 
Arbeidsintegreringsutvalget 
Møte med Statnett 
Oppfølging vedtak om Kvernøystraumen bru Bioshare 
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HOVEDUTVALGSLEDERNES ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/970    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.04.22  
 
 
Forslag til vedtak: 
Protokoll fra møte 28.04.22 godkjennes som framlagt. 
 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 28.04.22 
 
 
 
 
 



FRØYA KOMMUNE

MØTEPROTOKOLL

Kommunestyret I
Møtested:
Kommunestyresalen,
Frøva herredshus

Møtedato:
28.04.2022

Møtetid:
10:00  -  14:53

Av utvalgets medlemmer møtte
21 av 23

I
Fra og med sak:
Til og med sak:

51/22 - 74/22
76/22 I

Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2019-2023

Høyre: Fremskrittspartiet: Arbeiderpartiet:

Kristin Furunes Strømskag Olaf Reppe Berit Flåmo

Remy Strømskag Aleksander Søreng Geir Egil Meland

Lars Måsøval Roger Tvervåg
Pensjonistpartiet: Magnhild Myrseth

Senterpartiet; Svein Viggo Johansen Billy Fredagsvik

Knut Ame Strømøy Nils Jørgen Karlsen

Lene Dahlø Skarsvåg Rødt: Vida Zubaite Bekken

John Asbjørn Jegtvik Dordi Hammer

Arnstein Antonsen Steven Richard Crozier Sosialistisk Venstreparti:

Hans Stølan Eskil Sandvik

Venstre:
Arvid Agnar Hammernes
Halgeir Arild Hammer

Faste representanter med forfall:

Høyre: Fremskrittspartiet: Arbeiderpartiet:

Remy Strømskag Berit Flåmo

Lars Måsøval Pensionistpartiet: Magnhild Myrseth
Svein Viggo Johansen Vida Zubaite Bekken

Senterpartiet:
Rødt: Sosialistisk yenstreparti:

Venstre:

ararepresentanter som matte:

Høyre: Pensjonistpartiet: Arbeiderpartiet:

Anette Narmo Hammervold Nils Reidar Burøy Håvard Dyrø
Ann Kristin Kristoffersen

Senterpartiet; Fremskritts partiet: Sosialistisk yenstreparti:



IVenstre:

Merknader:

IRødt:

1. Innkalling med saksliste med at sak 62/22 og 63/22 trekkes, da sakene skal tilbake til

Hovedutvalget for ny behandling, ble enstemmig godkjent.

2. SINTEF v/ Lone Lervåg orienterte ang. prosjekt «Selvkjørende buss på Sula»

3. Mulighetsstudiet «Badeland» v/ Andreas Wing fra Norconsult

4. Ordfører ble innvilget permisjon fra kl 11.20 til 13 .10 under behandling av sakene

55/22 til og med 64/22
5. Sak 54/22 ble behandlet etter sak 64/22 og før sak 65/22

Underskrift:

..2
Ordfører

!h. +a u
Halgeir Hammer

Protokollunderskriver

6-s&le2
Sekretær
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HOVED UTSKRIFT

Utvalg:
Møtedato:

Kommunestyret
28.04.2022

SAKSLISTE

Saksnr.

51/22

52/22

53/22

54/22

55/22

56/22

57/22

58/22

59/22

Arkivsaksnr.
Innhold

22/814
GODKJENNING A V PROTOKOLL FRA MOTE 24.03.22

22/815
REFERATSAKER

22/819
KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING

22/818
ORDFØRERS ORIENTERING

22/816
HOVEDUTVALGSLEDERNESORIENTERING

22/817
ANDRE RÅD OG UTVALGS ORIENTERING

18/3333
OPPGRADERING  -  KVERNOYSTRAUMEN BRU

22/310
STENGING A V DOLMSUNDET BRU OG ASTFJORDBRUA  -  FV 714

22/752
ALTERNATIV FINANSFORVALTNING- OPPRETTELSE AV "FRØYA
LAKSEFOND"

60/22 22/713
NYTT BADEANLEGG  -  MULIGHETSSTUDIE

61/22 22/208
INNFØRING AV TAKST FOR NULLUTSLIPPSKJØRETØY FOR
BOMPENGEPROSJEKTET FV. 714 LAKSEVEGEN.

62/22 22/578
VURDERING OM OMKLASSIFISERING AV PRIVAT VEG TIL KOMMUNAL VEG -
AUKAVEIEN

63/22 22/579
VURDERING OM OMKLASSIFISERING AV PRIVAT VEG TIL KOMMUNAL VEG-

STEINFJÆRVEIEN
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64/22 22/707
VEDRØRENDE FRAMTIDIG BRUK A V KYSTHA VENS 2. ETAS.JE

65/22 22/741
KJØP A V BOLIG TIL BOLIGSOSIAL T FORMÅL  -  BEKKAELV A 59, 7260

SISTRANDA

66/22 22/747
BUDSJETTJUSTERING NR 1  -  INVESTERINGSBUDSJETTET 2022

67/22 22/541
KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING  -  KORONA 2022

68/22 17/2531
FERGE AURE-HITRA  -  SØKNAD OM ØKONOMISK BIDRAG FRA

EIERKOMMUNENE  I  MINOFAS AS

69/22 21/1834
LÅNEORDNING TIL UNGE FISKERE  -  FRØYA KOMMUNE

70/22 22/705
UTLEIE A V BÅTPLASSER  -  FKKS  -  2022

71/22 22/372
REVIDERT SÆRAVTALE ARBEIDSTØY

72/22 22/812
FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2021

73/22 22/453
BREDBÅNDSTRA TEGi FOR FRØY A KOMMUNE 2022  -  2025

74/22 22/734
RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FORFALL FRA POLITISKE MØTER OG

PERMISJON/FRITAK FRA POLITISKE VERV

76/22 22/542
SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV BERIT FLÅMO
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51/22
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MOTE 24.03.22

Vedtak:

Protokoll fra møte 24.03.22 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Innstilling:

Protokoll fra møte 24.03.22 godkjennes som framlagt.

52/22
REFERATSAKER

Vedtak:

Referatene tas til orientering.

Enstemmig.

Innstilling:

Referatene tas til orientering.

53/22
KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING

• Utarbeidelse av veteranplan.
• Atomberedskapsøvelse med Statsforvalteren.
• Siste status mottak flyktninger
• Kafe hjerterom apner 02.05.22
• Status regnskap 1. kvartal
• Evt. andre orienteringer i møtet.

54/22
ORDFØRERS ORIENTERING

Kapasitetsøkning Øyrekka og vedtak i hovedutvalg for transport.
Læringsnettverk for næringsutvikling.
Videre saksbehandling underskriftsaksjon Kvernøystraumen bru og fylkesveien til Dyrøya.

Froyatunnelen - vedlikehold og rehabilitering.
Uværshytter Titran.
Årsmøte Frøya næringsforum.
Innspill til ny stortingsmelding om distriktspolitikk.
Oppfølgingsmøte Statnett.
17.mai.
Innspill til arbeidsintegeringsutvalget.

5



10 ars jubileum på dagsenteret.
1 års jubileum for Næringshagen Frøya Hitra.
Vetaranmarkering i Bispegården 8 mai.

55/22
HOVEDUTVALGSLEDERNESORIENTERING

HOAT og TSU leder:

TSU gjennomgang av innspill som har kommet inn til TSU plan
Saker som var opp i BOAT møte.
* Folkemøter angående Sitkagran prosjektet.

Brukerundersokelse Vann og Avløp.

HOOK leder:

- Museumsfond - utlysning
- Oya fondet - utlysning av to prosjektstillinger
- Vedtekter kommunale barnehager-revisjon.
- Orienteringer, bla. Kinoutstyr, barnevern, flyktninger, barnehage kapasitet og opptak.

- Tilsyn i barnehagene.

56/22
ANDRE RÅD OG UTVALGS ORIENTERING

FUR:
• Badeland

Fur onsker avere en del av planlegging og vurdering av badeanlegg/flerbrukshall. Eventuelt gi inspill på

hva slags tilbud og aktiviteter hallen vil gi

• Låneordning for unge fiskere og fond for unge

Vi er svært fornøyd med nye låneordninger og fond for unge, men vi opplever at det ikke er opplyst godt

nok. Vi onsker ase på hvordan vi kan bedre kan vise frem tilbudet til hele øya.

• Flyktninger
Det kommer flere flyktninger til Frøya tiden fremover, dette er mennesker som har det vanskelig og kan

ha problemer med afinne sin plass i samfunnet. Derfor ønsker vi ainkludere de på best mulig måte, vil

diskuteres nærmere på neste mote (19.05.22).

• 07.05 besøk fra UFU; HUR OG Heim

FUR ønsker velkommen til Hitra ungdomsråd, Heim ungdomsråd og Ungdommens fylkesutvalg den 7.

mai. Møtet vil arrangeres for at UFU onsker afolge opp vårt arbeid og de onsker avite hva som er viktig

for unge som bor i øyregionen og Heim.
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57/22
OPPGRADERING - KVERNØYSTRAUMEN BRU

Vedtak:

1. Frøya kommunestyre ber Trøndelag fylkeskommune avslutte prosjektering og utførelse av
rehabilitering Kvernoystraumen bru med prosjektert aludekke med bakgrunn i
usikkerhetsfaktorer a fa produsert dette.

2. Froya kommunestyre ber om at Trøndelag fylkeskommune snarest igangsetter prosjektering og

etablering av ny to-felts bru med minimum 3,50 meter bredde i hvert kjørefelt og med
gatebelysning ved Kværnøystraumen.

3. Frøya kommunestyre ber om at saken gis høyeste prioritet og behandles politisk i
fylkeskommunen så snart som mulig og senest før siste hovedutvalgsmøte før sommerferien 2022.

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren oversende saken til Trøndelag fylkeskommunes

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

Enstemmig.

Innstilling:

1. Frøya kommunestyre ber Trøndelag fylkeskommune avslutte prosjektering og utførelse av

rehabilitering Kvemøystraumen bru med prosjektert aludekke med bakgrunn i usikkerhetsfaktorer afa

produsert dette.

2. Frøya kommunestyre ber om at Trøndelag fylkeskommune snarest igangsetter prosjektering og

etablering av ny to-felts bru med minimum 3,50 meter bredde i hvert kjørefelt og med gatebelysning

ved K væmøystraumen.

3. Frøya kommunestyre ber om at saken gis høyeste prioritet og behandles politisk i fylkeskommunen så

snart som mulig og senest før siste hovedutvalgsmøte før sommerferien 2022.

4. Kommunestyret ber kommunedirektøren oversende saken til Trøndelag fylkeskommunes vegdirektør

samt Hoveutvalg for veg, Trøndelag fylkeskommune, til behandling.

58/22
STENGING A V DOLMSUNDET BRU OG ÅSTFJORDBRUA - FV 714

Vedtak:

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

Vikstrom-krysset - Kjerringvag som alternativ vegforbindelse over Vettastraumen bru ved

stenging av Dolmsundbrua.
2. Froya kommunestyre ber Trøndelag fylkeskommune utarbeide en helhetlig ROS-analyse og

beredskapsplan for hele fylkesvegnettet langs Fv 714.

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

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

stenges.
4. Froya kommunestyre ber om at Trøndelag fylkeskommune opprettholder vegstrekningen fra

Slørdalen til Mjønesaunet som fylkeskommunal for asikre adkomst utover sørsiden av

Åstfjorden og ut til Tannvikvågen.
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5. Frøya kommunestyre ber om at omklassifisering av strekningen gamle Fv714 Snildalssater -
Snildalselv bru ikke gjennomføres. Dette må fortsatt være fylkeskommunal vei pga

beredskapsmessige hensyn ved eventuelle hendelser i tunnellene Fossantunnellen og

Snilldalstunnellen.

6. Kommunestyret ber kommunedirektøren oversende saken til Trøndelag fylkeskommunes

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

Enstemmig.

Innstilling:

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

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

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

beredskapsplan for hele fylkesvegnettet langs Fv 714.

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

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

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

til Mjønesaunet som fylkeskommunal for asikre adkomst utover sørsiden av Åstfjorden og ut til

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

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

hensyn ved eventuelle hendelser i tunnellene Fossantunnellen og Snilldalstunnellen.

6. Kommunestyret ber kommunedirektøren oversende saken til Trøndelag fylkeskommunes vegdirektør

samt Hoveutvalg for veg, Trøndelag fylkeskommune, til behandling.

59/22
ALTERNATIV FINANSFORVALTNING  -  OPPRETTELSE A V "FRØYA LAKSEFOND"

Vedtak:

Saken utsettes til neste kommunestyremøte.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i mote 28.04.22:

Følgendeforslag til vedtak biefremmet av FRP:

Saken utsettes til neste kommunestyremøte.

Enstemmig.

Innstilling:

1. Frøya kommune etablerer «Froya laksefond».

2. Fondets grunnkapital hentes ved aredusere «Trønderenergifondet» ned til 150 mill kr. Estimert

grunnkapital er per mars då. på ca 16,5 mill kr.

3. Fondet tilføres årlig kapital  fra  Havbruksfondet. Størrelsen på overføringen vedtas innen 15. desember

og midlene overføres påfølgende år.
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4. Minimum 3 % og maksimum 5 % av forvaltet kapital skal årlig overføres til Frøya kommune og tas inn

i ordinært budsjett.
a. Hvis mindre enn 3 % avkastning brukes det av portefølje for adekke inn

b. Hvis mer enn 5 % bygges porteføljen raskere
5. Fondet skal innen 15. desember hvert år fastsette årets eller neste års utbytte.

6. «Frøya ]aksefond» skal forvaltes av hovedbankens forvaltningsavdeling eller alternativ forvalter etter

anbud.
7. Kommunens overskuddslikviditet ut over likviditetsreserven skal søkes en avkastning minst

kommunens hovedbankavtale med definert og begrenset risiko.

8. Likviditetsreserven vurderes hvert halvår slik at «overskuddslikviditet» brukes til ekstraordinær

nedbetaling av lån eller overføres «Froya laksefond».

60/22

NYTT BADEANLEGG  -  MULIGHETSSTUDIE

Vedtak:

1. Kommunestyret ber om at det jobbes videre med konseptet «Frøya badeland», og at

mulighetsstudiet videreutvikles ihht til gitte innspill fra befolkning, næringsliv og andre.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren engasjere en prosjektleder. Prosjektledelsen skal ha

særlig fokus pa a innhente løsninger der private kan bidra  i  forpliktende avtaler mtp. drift

og/eller investeringskostnader. Dette arbeidet prioriteres høyt, slik at kommunestyret kan få en

sak til behandling hva gjelder endelig finansiering og drift av badeanlegget så raskt som mulig, og

gjerne i forbindelse med budsjettprosessen høsten 2022.

3. Plassering av badelandet skal fortrionsmessig være på gnr 21 bnr. 376. Kommunestyret ber

kommunedirektøren oppstarte en ervervs- og reguleringsprosess.

4. Punkt over finansieres gjennom gitt bevilling i sak K-sak 92/20

5. Formannskapet fortsetter som styringsgruppe for prosjektet

6. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremlegge egne separate saker på overnevnte punkter

der dette er nødvendig.

7. Naringslivet inviteres inn  i  prosjektgruppa.

8. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremlegge egne separate saker på overnevnte punkter

der dette er nødvendig.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i mote 28.04.22:

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Sp:

Tilføyelse punkt 4:

Plassering av badelandet skal fortrinnsmessig være på gnr. 21 bnr. 376.

Enstemmig.
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Nytt punkt 7:

Næringslivet inviteres inn i prosjektgruppa.

Enstemmig.

Følgende forslag til endring i vedtak ble fremmet av Sp:

Punkt 3 i forslag til vedtak tas ut

Kommunedirektørens forslag til pkt. 3:

3. Badeanlegget organiseres som et AS. Kommunestyret ber kommunedirektørenjobbe videre med å stifte et

AS, Frøya badeland AS

Falt enstemmig.

Innstilling:

1. Kommunestyret ber om at det jobbes videre med konseptet «Frøya badeland», og at mulighetsstudiet

videreutvikles ihht til gitte innspill fra befolkning, næringsliv og andre.

2. Kommunestyret ber kommunedirektøren engasjere en prosjektleder Prosjektledelsen skal ha særlig

fokus på å innhente løsninger der private kan bidra i forpliktende avtaler mtp. drift og/eller

investeringskostnader. Dette arbeidet prioriteres høyt, slik at kommunestyret kan få en sak til

behandling hva gjelder endelig finansiering og drift av badeanlegget så raskt som mulig, og gjeme i

forbindelse med budsjettprosessen høsten 2022.

3. Badeanlegget organiseres som et AS. Kommunestyret ber kommunedirektørenjobbe videre med å stifte

et AS, Frøya badeland AS

4. Plassering av badelandet skal være på gnr 21 bnr. 376. Kommunestyret ber kommunedirektøren

oppstarte en ervervs- og reguleringsprosess.

5. Punkt over finansieres gjennom gitt bevilling i sak K-sak 92/20

6. Formannskapet fortsetter som styringsgruppe for prosjektet

7. Kommunestyret ber kommunedirektøren fremlegge egne separate saker på ovemevnte punkter der dette

er nødvendig.

61/22
INNFØRING AV TAKST FOR NULLUTSLIPPSKJØRETØY FOR BOMPENGEPROSJEKTET FV.

714 LAKSEVEGEN.

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar med ref. til Prop. 87 S (2017-2018) at det innføres takst for

nullutslippskjøretøy i takstgruppe  I  med 50 prosent rabatt og for takstgruppe 2 med 100 prosent

rabatt for bompengeprosjektene:
-  Fv. 714 Stokkhaugen  -  Sunde (Laksevegen), trinn 2

2. Kommunestyret slutter seg til at nullutslipps næringstransport (varebiler) i takstgruppe 1, på

linje med nullutslippskjøretøy  i  takstgruppe 2, gis 100 prosent rabatt.
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3. Det forutsettes ved vedtaket at samme betalingskonsept/ betalingsprinsipp også innføres på

tilsvarende/ sammenlignbare bompengeprosjekt i Trøndelag, som eksempelvis Fosenveiene

Vedtatt med 18 mot 2 stemmer.

Kommunestyrets behandling i møte 28.04.22:

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ap:

Onsker a fremme kommunedirektørens forslag til vedtak:

1. Kommunestyret vedtar med ref. til Prop. 87 S (2017-2018) at det innføres takst for nullutslippskjøretøy

i takstgruppe 1 med 50 prosent rabatt og for takstgruppe 2 med 100 prosent rabatt for

bompengeprosjektene:
- Fv. 714 Stokkhaugen - Sunde (Laksevegen), trinn 2

2. Kommunestyret slutter seg til at nullutslipps næringstransport (varebiler) i takstgruppe 1, på linje med

nullutslippskjøretøy i takstgruppe 2, gis 100 prosent rabatt.
3. Det forutsettes ved vedtaket at samme betalingskonsept/ betalingsprinsipp også innføres på tilsvarende/

sammenlignbare bompengeprosjekt i Trøndelag, som eksempelvis Fosenveiene

Vedtatt med 18 mot 2 stemmer  avgitt av Frp.

Forslag til vedtak:

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjester har ingen innstilling til kommunestyret da forslaget til vedtak falt

med 4 stemmer ved bruk av leders dobbelstemme mot 3 stemmer

Falt med 2 mot 19 stemmer  avgitt av A4p,R,Sp, V, Hog Sv.

Innstilling:

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjester har ingen innstilling til kommunestyret da forslaget til vedtak falt

med 4 stemmer ved bruk av leders dobbelstemme mot 3 stemmer

62/22
VURDERING OM OMKLASSIFISERING AV PRIVAT VEG TIL KOMMUNAL VEG- AUKA VEIEN

Vedtak:

Saken utgår da saken skal tilbake til Hovedutvalget for ny behandling.

Kommunestyrets behandling  i  møte 28.04.22:

Saken utgår da saken skal tilbake til Hovedutvalget for ny behandling.

Innstilling:

Hovedutvalget utsetter saken, og ønsker en sak på vurdering av vilkårene i retningslinjer fra sak 31/85 fra 1985.
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63/22
VURDERING OM OMKLASSIFISERING AV PRIVAT VEG TIL KOMMUNAL VEG  -

STEINFJÆRVEIEN

Vedtak:

Saken utgår da saken skal tilbake til Hovedutvalget for ny behandling.

Kommunestyrets behandling  i  møte 28.04.22:

Saken utgår da saken skal tilbake til Hovedutvalget for ny behandling.

Innstilling:

Hovedutvalget utsetter saken, og ønsker en sak på vurdering av vilkårene i retningslinjer fra sak 31/85 fra 1985.

64/22
VEDRØRENDE FRAMTIDIG BRUK AV KYSTHAVENS 2. ETASJE

Vedtak:

Kommunedirektøren får  i  oppdrag atilrettelegge 2.etg. i Kysthaven til fortsatt kommunal virksomhet,

med mulighet for å framleie deler hvis kommunen ikke har behov for hele etasjen.

Kommunedirektøren kan innlede forhandlinger med utleier om ombygging av lokalene der dette blir

nødvendig.

Ved behov for økte kostnadsrammer og ny leieavtale, legges denne frem for politisk godkjenning.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i mote 28.04.22:

Rep. Geir Meland ba om vurdering av sin habilitet da han sitter i styret i Frøy.
Rep. Geir Meland ble enstemmig vurdert inhabil.

Innstilling:

Kommunedirektøren får i oppdrag atilrettelegge 2.etg. i Kysthaven til fortsatt kommunal virksomhet, med
mulighet for aframleie deler hvis kommunen ikke har behov for hele etasjen.

Kommunedirektøren kan innlede forhandlinger med utleier om ombygging av lokalene der dette blir nødvendig.

Ved behov for økte kostnadsrammer og ny leieavtale, legges denne frem for politisk godkjenning.
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65/22
KJØP AV BOLIG TIL BOLIGSOSIALT FORMAL - BEKKAELV A 59, 7260 SISTRANDA

Vedtak:

1. Frøya kommune kjøper Bekkaelva 59 A, 7260 Sistranda for kr 3 110 000 pluss dokumentavgift på

2,5%,  77  750 kr, totalt kr 3 187 750

2. Dette finansieres fra 551332 Tomtesalg.

Enstemmig.

Innstilling:

I. Frøya kommune kjøper Bekkaelva 59, 7260 Sistranda for kr 3 110 000 pluss dokumentavgift på 2,5%,

77 750 kr, totalt kr 3 187 750

2. Dette finansieres fra 551332 Tomtesalg.

66/22
BUDSJETTJUSTERING NR 1  -  INVESTERINGSBUDSJETTET 2022

Vedtak:

Frøya kommune justerer følgende investeringsprosjekters budsjett for 2022

Prosjekt Prosjektnavn Totalt budsjett Område

2022

111305 STARTLÅN 35 000 000 Andre

550005 Gamle legekontorene til BAM 7 910473 Bygg

550008 Digitalisering 1 332 000 Andre

550009 Fortau Rådhusgata-Øvergården 1712014 Vei

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 928 257 Vei

551351 Opprusting Frøya kommunehus 489 706 Bygg

551352 Kommunale veier 5 169 267 Vei

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 2145 811 VA

551441 HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019 4438155 VA

551445 RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA 56 219 016 VA

551449 AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2 1143 698 VA

551452 SANERING AVLØPSANLEGG SULA 10000000 VA

551454 NYTT AVLØPSANLEGG SANDVIKA 3 369 084 VA

551456 SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET 15 851 832 VA

551460 OVERTAKELSE HAMARVIK VASSVERK 1000000 VA

551473 Oppussing Mausund skole 500000 Bygg

551502 Turistinformasjon 512 000 Vei
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551525 Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet 4 905 617 Vei
551554 Bygningen til kommunenes anleggsavdeling på Na beita 31149102 Bygg
551562 Digitalisering av planarkiv 150000 Andre
551563 Anleggsutstyr 2156 250 Bygg
551568 Gammelskolen Sistranda 126 466 Bygg
551574 Ny PaloAlto hovedbrannmur 164418 Andre
551575 Skjermer og Teams på møterom 100 000 Andre
551578 Lekeapparater/aktivitetsmuligheter til uteområdet for mellomtrinnet 709 945 Bygg
551579 Utstyr til Jordmortjenesten 255 000 Andre
551581 Oppgradering parkeringsplass Sistranda barneskole (park and ride) 398 794 Vei
551583 Dyrøy oppvekstsenter - Oppgradering og utforming uteområde 1138423 Vei
551585 Nytt ventilasjonsanlegg - Nesset barnehage 198 316 Bygg
551591 Bygging av fuglekikking/uværshytter 1 417 430 Bygg
551607 Parkering Sletta Kirke 1400 000 Bygg
551608 G/S-vei Nesset 15 000 000 Vei
551611 Tak på Rådhuset 6 250 000 Bygg
551619 Asfalt, Storhallen 700 000 Vei
551620 Asfalt - revefarm, Dyrøy (p-plass) 1200 000 Vei
551621 Branngarasje, SULA 500 000 Bygg
556001 Løpende investering kommunale vannledninger, samlepost 2 000 000 VA
556003 Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre 6 365 249 VA
556004 Vannforsyning Sandvika 387 419 VA
556007 Rrehab.Hydebasseng 5 095 750 VA
556009 Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger 3 000 000 VA
556010 Oppgradering/utskifting - vannkummer 1 600 000 VA
556012 Sikringstiltak Kjerkdalsvatnet 691959 VA
556017 Anleggsutstyr VA 1 228 145 VA
556018 Utskifting eternittledninger 3 000000 VA
556019 Overvannsproblemer-Sistranda og Hamarvik 2 700 000 VA
556020 Ny vannforsyning, Sistranda - Siholmen 4 000 000 VA
557003 Opprydding spred avløp Valen 3 500 000 VA
557004 Opprydding spred avløp Måsøval 4 631620 VA
557014 VA-plan Siholmen-Sistranda,2020 421 737 VA
557015 Nabeita RA- Renseanlegg 796 218 VA
557016 Na beita RA - avlpsledning Sistranda-Nordhammarvika 610 616 VA
550009 Fortau Radhusgata-vergarden 1712014 Vei
551101 Kommunale kaier og bruer 483 386 Vei
551311 PAKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 1766874 Bygg
551358 LIGGEKAI SISTRANDA 4 200 000 Vei
551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET 12 716 861 VA
551430 MORGENDAGENS OMSORG 17 089 607 Bygg
551495 Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særskilte behov 19940135 Bygg
551498 Infrastruktur sentrumsområde 500000 Bygg
551528 Utbygging - Dyry oppvekstsenter 311 786 Bygg
551529 Forprosjekt næringsareal Uttian 1432 743 Bygg
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55154S Boliger til personer med aktiv rusavhengighet 4 262 000 Bygg

551582 Nord skag oppvekstsenter Ny Sovebod 725 059 Bygg

551601 Brannbil Kl B2021 820000 Andre

551602 Utskifting VVS-armaturer 1 829 793 Bygg

551610 Brannsentralene 678 613 Bygg

556008 Innkjp vannmalere 1 643 632 VA

557001 Lopende investeringer kommunale avlp, samlepost 4 340 872 VA

Finansieres slik:

Lånemidler 266 022 064

Disposisjonsfond 820000

Momskompensasjon 63 281 098

Totalt 295 123 162

Enstemmig.

Innstilling:

Frøya kommune justerer følgende investeringsprosjekters budsjett for 2022

Prosjekt Prosjektnavn Totalt budsjett 0mrade

2022

11130S STARTLAN 35 000 000 Andre

S50005 Gamle legekontorene til BAM 7 910 473 Bygg

550008 Digit alisering 1332 000 Andre

550009 Fortau Radhusgata-vergarden 1712014 Vei

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 928 257 Vei

551351 Opprusting Frøya kommunehus 489 706 Bygg

5513S2 Kommunale veier 5 169 267 Vei

551375 NYTT HYDEBASSENG - BERGH EIA 2145 811 VA

551441 HYDEBASSENG SISTRANDA 2019 4 438 155 VA

551445 RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA 56 219 016 VA

551449 AVLØPSANLEGG FLATVAL 1 OG 2 1143 698 VA

551452 SANERING AVLPSANLEGG SULA 10000 000 VA

551454 NYTT AVLØPSANLEGG SANDVIKA 3 369 084 VA

551456 SANERING AV AVLØPSANLEGG NORDSKAGET 15 851 832 VA

551460 OVERTAKELSE HAMARVIK VASSVERK 1000 000 VA

551473 Oppussing Mausund skole 500000 Bygg

551S02 Turistinformasjon 512 000 Vei

551525 Uteområdet i Sistranda sentrum/Torvet 4 905 617 Vei

551554 Bygningen til kommunenes anleggsavdeling pa Nabeita 31149102 Bygg

551562 Digitalisering avplanarkiv 150000 Andre
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551563 An I eggs utstyr 2 156 250 Bygg

551568 Gammelskolen Sistranda 126 466 Bygg

551574 Ny PaloAlto hovedbrannmur 164 418 Andre

551575 Skjermer og Teams på møterom 100000 Andre

551578 Lekeapparater/aktivitetsmuligheter til uteområdet for mellomtrinnet 709 945 Bygg

551579 Utstyr til Jordmortjenesten 255 000 Andre

551581 Oppgradering parkeringsplass Sistranda barneskole (park and ride) 398 794 Vei

551583 Dyrøy oppvekstsenter - Oppgradering og utforming uteområde 1138 423 Vei

551585 Nytt ventilasjonsanlegg - Nesset barnehage 198 316 Bygg

551591 Bygging av fuglekikking/uvaershytter 1417 430 Bygg

551607 Parkering Sletta Kirke 1400 000 Bygg

551608 G/S-vei Nesset 15 000 000 Vei

551611 Tak på Rådhuset 6 250 000 Bygg

551619 Asfalt, Storhallen 700000 Vei

551620 Asfalt - revefarm, Dyroy (p-plass) 1 200 000 Vei

551621 Branngarasje, SULA 500000 Bygg

556001 Løpende investering kommunale vannledninger, samlepost 2 000 000 VA

556003 Sanering og oppgradering VA Sistranda Midtre 6365 249 VA

556004 Vannforsyning Sandvika 387 419 VA

556007 Rrehab.Hoydebasseng 5 095 750 VA

556009 Utskifting av lavtrykks PVC-ledninger 3 000 000 VA

556010 Oppgradering/utskifting - vannkummer 1600 000 VA

556012 Sikringstiltak Kjerkda Isvatnet 691959 VA

556017 Anleggsutstyr VA 1 228 145 VA

556018 Utskifting eternittledninger 3 000 000 VA

556019 Overvannsproblemer-Sistranda og Hamarvik 2 700 000 VA

556020 Ny vannforsyning, Sistranda - Siholmen 4000 000 VA

557003 Opprydding spred avlop Valen 3 500 000 VA

557004 Opprydding spred avlop Mas@val 4 631 620 VA

557014 VA-plan Siholmen-Sistranda,2020 421 737 VA

557015 Nabeita RA- Renseanlegg 796 218 VA

557016 Nabeita RA - avlpsledning Sistranda-Nordhammarvika 610 616 VA

550009 Fortau Radhusgata-vergarden 1712014 Vei

551101 Kommunale kaier og bruer 483 386 Vei

551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 1766 874 Bygg

551358 LIGGEKAI SISTRANDA 4 200000 Vei

551364 VANNFORSYN I NG SISTRANDA-NORDSKAGET 12 716 861 VA

551430 MORGENDAGENS OMSORG 17 089 607 Bygg

551495 Bofelleskap 5 boenh. unge voksne med særskilte behov 19940135 Bygg

551498 Infrastruktur sentrumsområde 500000 Bygg

551528 Utbygging - Dyroy oppvekstsenter 311 786 Bygg

551529 Forprosjekt naeringsareal Uttian 1 432 743 Bygg

551545 Boliger til personer med aktiv rusavhengighet 4 262 000 Bygg

551582 Nordskag oppvekstsenter Ny Sove bod 725 059 Bygg

551601 Brannbil Kl B8 2021 820 000 Andre
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551602 Utskifting VVS-armaturer 1 829 793 Bygg

551610 Brannsentralene 678 613 Bygg

556008 Innkjp vannmalere 1 643 632 VA

557001 Løpende investeringer kommunale avløp, samlepost 4 340 872 VA

Finansieres slik:

Lånemidler 266 022 064

Disposisjonsfond 820 000

Momskompensasjon 63 281098

Totalt 295 123 162

67/22
KOMMUNAL KOMPENSASJONSORDNING  -  KORONA 2022

Vedtak:

1. Fra den lokale kompensasjonsordningen, relatert til Korona-pandemien, tildeles

følgende tilskudd:

Bedrift Tildeling

1 Hotell Frøya 130 000

2 Rabben Restaurant og 50 000
Pizzeria

3 Botnans kafe og catering 39 000

4 Wold Kysttransport 40 000
5 Cafe Sjøstjerna 48 000

7 Stiftelsen Halten NDM 30 000
8 Sula Rorbuer 50 000
9 Bryggeriet Frøya 39 000

10 Gjevik Kystnæring 29 000

11 Sula Brygge Drift 50 000

12 Hurran Spiseri 39000

544 000

2. Tilskuddet finansieres med midler fra Disposisjonsfondet.

Disponible midler Disposisjonsfond pr 24.03.2022: kr. 61.730.032,57

Enstemmig.
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Kommunestyrets behandling i mete 28.04.22:

Rep. Nils Jørgen Karlsen erklærte seg inhabil som tjenestemann.

Rep. Eskil Sandvik ba om vurdering av sin habilitet da han er gift med en av partene i saken.

Rep. Eskil Sandvik ble enstemmig vurdert inhabil.

Kommunedirektøren fremmet nytt punkt 2:

2. Tilskuddet finansieres med midler  fra  Disposisjonsfondet.

Disponible midler Disposisjonsfond pr 24.03.2022: kr. 61.730.032,57

Enstemmig.

Innstilling:

1. Fra den lokale kompensasjonsordningen, relatert til Korona-pandemien, tildeles følgende

tilskudd:

Bedrift Tildeling

1 Hotell Frøya 130 000

2 Rabben Restaurant og Pizzeria 50000

3 Botnans kafe og catering 39 000

4 Wold Kysttransport 40 000

5 Cafe Sjøstjerna 48 000

7 Stiftelsen Halten NDM 30000
8 Sula Rorbuer 50 000

9 Bryggeriet Frøya 39 000

10 Gjevik Kystnæring 29 000

11 Sula Brygge Drift 50 000

12 Hurran Spiseri 39 000

544 000

2. Tilskuddet finansieres med midler tildelt fra KMD.

68/22
FERGE AURE-HITRA  -  SOKNAD OM ØKONOMISK BIDRAG FRA EIERKOMMUNENE I

MINOFASAS

Vedtak:

1. Frøya kommune avsetter 2 millioner kroner til Midtnorsk ferjeallianse.

2. Det kommunale tilskuddet avsettes til finansiering av drift de to første driftsårene

3. Midlene finansieres over disposisjonsfondet

4. Det forutsettes at prosjektet blir fullfinansiert og igangsatt, og at den fylkeskommunale rammen

økes slik at det ikke får negative konsekvenser for eksisterende fergetilbud i fylket.

Enstemmig.
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Kommunestyrets behandling  i  mote 28.04.22:

Rep. Nils Jørgen Karlsen erklærte seg inhabil som tjenestemann.

Ordfører ba om vurdering av sin habilitet da hune er styremedlem i Midtnorsk ferjeallianse

Ordfører ble enstemmig vurdrt inhabil.

Følgende forslag til nytt pkt. 4 ble fremmet av borgelig gruppe:

4. Det forutsettes at prosjektet blir fullfinansiert og igangsatt, og at den fylkeskommunale rammen økes slik at

det ikke får negative konsekvenser for eksisterende fergetilbud i fylket.

Enstemmig.

Kommunedirektørens forslag til endring i pkt. 1:

Frøya kommune avsetter 2 millioner kroner til Minofas, endres til Midtnorsk ferjeallianse

Innstilling:

1. Frøya kommune avsetter 2 millioner kroner til Minofas

2. Det kommunale tilskuddet avsettes til finansiering av drift de to første driftsårene

3. Midlene finansieres over disposisjonsfondet

4. Det forutsettes at prosjektet blir fullfinansiert og igangsatt

69/22
LÅNEORDNING TIL UNGE FISKERE  -  FRØYA KOMMUNE

Vedtak:

1. Frøya kommune oppretter en låneordning for unge fiskere

2. Det avsettes 5 millioner kroner fra disposisjonsfondet til låneordningen

3. Låneordningens ramme vurderes årlig, første gang høsten 2023

4. Tilbakebetalte beløp går til nye utlån
5. Kommunedirektøren nedsette ei administrativ gruppe for behandling av søknader

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

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

Disse forelegges kommunestyret til behandling.

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

søknader.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling i mote 28.04.22:

Rep. Nils Jørgen Karlsen erklærte seg inhabil som tjenestemann.
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Innstilling:

1. Frøya kommune oppretter en låneordning for unge fiskere
2. Det avsettes 5 millioner kroner fra disposisjonsfondet til låneordningen

3. Låneordningens ramme vurderes årlig, første gang høsten 2023
4. Tilbakebetalte beløp går til nye utlån
5. Kommunedirektøren nedsette ei administrativ gruppe for behandling av søknader

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

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

forelegges kommunestyret til behandling.
8. Kommunestyret delegerer til formannskapet aadministrere ordningen, herarv aavgjore innkomne

søknader.

70/22
UTLEIE AV BÅTPLASSER  -  FKKS  -  2022

Vedtak:

1. Frøya kommune vedtar at båtplassene ved Frøya Kultur- og Kompetansesenter skal kunne

benyttes både som gjestehavn og som fast havn for naringslivsaktorerer med egen båtplass etter

inngått leieavtale. Opp til 3 av kommunens båtplasser kan leies ut.

2. Søknader fra aktører om bruk av havna behandles fra vedtaksdato administrativt.

3. Kommunedirektoren bes gå  i  dialog med Trøndelag fylkeskommune slik at fylkeskommunens

båtplasser også kan benyttes til gjestehavn i sommerhalvåret. Prøveprosjekt:

-  Vedtaket gjelder fra vedtaksdato to ut 2022, som ett prøveprosjekt.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling  i  mote 28.04.22:

Rep. Nils Jørgen Karlsen erklærte seg inhabil som tjenestemann.

Følgende forslag til pkt. 3 i vedtak ble fremmet av borgelig gruppe:

3. Kommunedirektøren bes gå i dialog med Trøndelag fylkeskommune slik at fylkeskommunens

båtplasser også kan benyttes til gjestehavn i sommerhalvåret.

Enstemmig.

Følgendeforslag til tillegg i vedtak ble fremmet av Ap:

Prøveprosjekt:
- Vedtaket gjelder fra vedtaksdato to ut 2022, som ett prøveprosjekt.

Enstemmig.

Innstilling:

I. Frøya kommune vedtar at båtplassene ved Frøya Kultur- og Kompetansesenter skal kunne benyttes både

som gjestehavn og som fast havn for næringslivsaktørerer med egen båtplass etter inngått

leieavtale. Opp til 3 av kommunens båtplasser kan leies ut.
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Vedtatt med 3 mot 2 stemmer

2. Søknader fra aktører om bruk av havna behandles fra vedtaksdato administrativt.

71/22
REVIDERT SÆRAVTALE ARBEIDSTØY

Vedtak:

1. Kommunestyret opphever vedtak  i K-sak 39/22
2. Kommunestyret stadfester og støtter administrasjonsutvalgets sak 4/22
3. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren forhandler saken pånytt med partene  i  hht til

Hovedavtalen $ 4-5i løpet av hosten 2022 og ser spesielt på særvtalens punkt 3.2 og 3.3, og ser på
mulighet for afjerne differensieringen av godtgjørelse etter stillingsstørrelse. Økte utgifter som
følge av dette legges inn  i  budsjett 2023 og handlingsplanperioden

Enstemmig.

Innstilling:

1. Kommunestyret opphever vedtak i K-sak 39/22
2. Kommunestyret stadfester og støtter administrasjonsutvalgets sak 4/22
3. Kommunestyret ber om at kommunedirektøren forhandler saken pånytt med partene i hht til

Hovedavtalen $ 4-5 i løpet av høsten 2022 og ser spesielt på særvtalens punkt 3.2 og 3.3, og ser på
mulighet for afjerne differensieringen av godtgjørelse etter stillingsstørrelse. Økte utgifter som følge av
dette legges inn i budsjett 2023 og handlingsplanperioden

72/22
FORENKLET ETTERLEVELSESKONTROLL 2021

Vedtak:

Kommunestyret tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for
økonomiforvaltningen til orientering.

Enstemmig.

Innstilling:

Kommunestyret tar revisors attestasjonsuttalelse om etterlevelse av bestemmelser og vedtak for
økonomiforvaltningen til orientering.

73/22
BREDBÅNDSTRA TEGi FOR FRØYA KOMMUNE 2022  -  2025

Vedtak:

Kommunestyret vedtar Bredbåndstrategi for Frøya kommune  -  2022-2025
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Tiltakene  i  strategien finansieres fra avsetning fra Havbruksfondet  i  tråd med prinsippene  i  K-sak 155/20.

Enstemmig.

Kommunestyrets behandling  i  møte 28.04.22:

Rep. Roger Tvervåg erklærte seg inhabil som tjenestemann.

Innstilling:

Kommunestyret vedtar Bredbåndstrategi for Frøya kommune - 2022-2025

Tiltakene i strategien finansieres fra avsetning fra Havbruksfondet i tråd med prinsippene i K-sak 155/20.

74/22
RETNINGSLINJER VEDRØRENDE FORFALL FRA POLITISKE MØTER OG
PERMISJON/FRITAK FRA POLITISKE VERV

Vedtak:

1. Kommunestyret vedtar retningslinjer vedrørende forfall fra politiske møter og permisjon/fritak
fra politiske verv slik de foreligger.

2. Kommunedirektoren bes legge ovennevnte retningslinjer til grunn i behandlingen av fremtide
søknader vedrørende forfall fra politiske møter eller permisjoner/fritak fra politiske verv.

Enstemmig.

Innstilling:

1. Kommunestyret vedtar retningslinjer vedrørende forfall fra politiske møter og permisjon/fritak fra
politiske verv slik de foreligger.

2. Kommunedirektøren bes legge ovennevnte retningslinjer til grunn i behandlingen av fremtide søknader
vedrørende forfall fra politiske møter eller permisjoner/fritak fra politiske verv.

76/22
SØKNAD OM PERMISJON FRA POLITISKE VERV BERIT FLÅMO

Vedtak:

1. Representant Berit Flamo innvilges permisjon fra sine politiske verv fra vedtaksdato og ut år
2022.

2. Varamedlem Bente Kristin Øyen vil bli innkalt til alle kommunetyremøtene i perioden.
3. Som settemedlem i formannskapet for perioden velges Billy Fredagsvik.

Som settemedlem i valgnemnda for perioden velges Geir Meland, med vara Billy Fredagsvik.

Enstemmig.
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Kommunestyrets behandling i mote 28.04.22:

Følgende forslag til settemedlem og varamedlem i valgnemnda velges:

Geir Meland med vara Billy Fredagsvik.

Enstemmig.

Innstilling:

1. Representant Berit Flamo innvilges permisjon fra sine politiske verv fra vedtaksdato og ut år 2022.
2. Varamedlem Bente Kristin Øyen vil bli innkalt til alle kommunetyremøtene i perioden.
3. Som settemedlem i formannskapet for perioden velges Billy Fredagsvik.
4. Som settemedlem i valgnemnda for perioden velges:
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MØTEPROTOKOLL
Årsmøte Revisjon Midt-Norge SA
Mandag 25.04.2022, Teams kl 09:00-10:15

Åpning av møtet:
Leder av årsmøtet, Stian Brekkvassmo Namsskogan kommune, ønsket velkommen til møtet, og
registrering av oppmøte ble godkjent.

Følgende møtte;

Medlem Representant Vararepresentant

Alstahaug kommune Peter Talseth

Bindal kommune Britt Helstad

Flatanger kommune Lars Haagensen

Folldal kommune Egil Eide

Frosta kommune Frode Revhaug

Frøya kommune Kristin Furunes Strømskag

Grane kommune Ellen Schjølberg

Grong kommune Erlend Fiskum

Hattfjelldal kommune Wenche Daleng

Heim kommune Geir Rostad

Herøy kommune Einar Martin Nordnes

Holtålen kommune Arve Hitterdal

Høylandet kommune Rune Kristian Grongstad

Indre Fosen kommune Knut Ola Vang

Leka kommune Mari-Anne Hoff

Levanger kommune Jostein Trøite

Lierne kommune Jørn Ove Totland

Malvik kommune Frank Hammer

Melhus kommune Stine Estenstad

Meråker kommune Kjersti Kjennes

Midtre Gauldal kommune Sivert Moen

Namsos kommune Kjersti Tommelstad

Namsskogan kommune Stian Brekkvassmo

Os kommune Runa Finborud

Overhalla kommune Johan B.T. Sellæg

Røros kommune Christian Elgaaen

Røyrvik kommune Bodil Haukø

Selbu kommune Tanja Fuglem

Skaun kommune Gunn Iversen Stokke

Snåsa kommune Rolf Sturla Velde

Steinkjer kommune Anne Berit Lein

Sømna kommune Liv Marit Haraldsvik Reitan

Tolga kommune Knut Sagbakken
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Træna kommune Jan Helge Andersen

Trøndelag fylkeskommune Steinar Aspli

Tydal kommune Jens Arne Kvello

Vefsn kommune Magnus Myrvoll

Verdal kommune Anne Grete Valbekmo

Ørland kommune Finn Olav Odde

Åfjord kommune Vibeke Stjern

Fullmakt:

Forfall:
Inderøy kommune Ida Stuberg Jonny Melting
Orkland kommune Knut Even Wormdal Are Hilstad
Vevelstad kommune Lillian Solvang Torhild Haugann

Møtte ikke:

Alvdal kommune Mona Murud Leif Langodden
Brønnøy kommune Rune Andre Moe Frode Åsmund Granås
Dønna kommune Nils Olav Jenssen Trine Hjortdal
Hitra kommune Bjørg Reitan Bjørgvik Terje Stølan
Leirfjord kommune Ivan Haugland Brith-Tone Thrana
Nærøysund kommune Amund Hellesø Anne Laugen
Oppdal kommune Geir Arild Espenes Elisabeth Hals
Osen kommune John Einar Høvik Egil Arve Johannesen
Rennebu kommune Ola Øie Marit Bjerkås
Stjørdal kommune Nelly Anita Lein Idar Aspmodal
Vega kommune Andre Møller Hilde Sprækenhus

Årsmøtet hadde 40 medlemmer med 94 stemmer av 124.

For øvrig deltok i møtet;

Styret: Hans S.U. Wendelbo styreleder
Elin Agdestein nestleder
Anne Birgitte Sklet styremedlem
Odd Langvatn styremedlem (vara)
Oddvar Fossum styremedlem
Torbjørn Måsøval styremedlem
Arve Gausen styremedlem (ansattes representant)
Merete Montero observatør

Administrasjon: Arnt Haugan Daglig leder Revisjon Midt-Norge SA
Unni Romstad Ass. daglig leder Revisjon Midt-Norge SA



P r o t o k o l l Å r sm ø t e R e v i s j o n M i d t-N o r g e S A 2 4 . 0 4 . 2 0 2 2 S i d e 3 | 5

Saksliste:

SAK 01/22 GODKJENNING AV INNKALLING

Varsel om dato for årsmøte ble sendt 24.02.22, saksliste ble sendt kommunene den 28.03.22
og møtebok den 11.04.22.

Vedtak:
Innkallingen godkjennes

SAK 02/22 VALG AV REFERENT OG TO TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Forslag fremmet i møtet:

Referent: Unni Romstad

Underskrift protokoll: Ellen Schjølberg, Grane kommune og Jens Arne Kvello, Tydal
kommune

Vedtak:

Forslag fremmet i møtet vedtatt.

SAK 03/22 GODKJENNING AV SAKSLISTE

Innkalling og saksliste utsendt på forhånd.

Vedtak:

Sakslisten godkjennes

SAK 04/22 ORIENTERING FRA STYRELEDER/DAGLIG LEDER

Vedtak:

Årsmøtet tar orienteringen til etterretning.

Behandling i årsmøte 25.04.2022

Saker nevnt fra styreleder:
• Styremedlem Eva L Fossmo har gått bort. Odd Langvatn trer inn i styret som

vararepresentant
• Selskapet drives med underskudd, noe som er bevisst og i hht eiersignaler.

Fondsbeholdningen som er bygd opp tidligere skal nå bygges ned, men det er knyttet
usikkerhet til hvor raskt fondene kan bygges ned og til hvilket nivå.

• Utfordringer knyttet til rekruttering på desentraliserte kontorer
• Det skal i tiden framover legges ytterligere vekt på å ivareta de ansatte
• Selskapet ivaretar sin samfunnsoppgave på en god og trygg måte
• God og konstruktiv dialog mellom administrasjonen og styret
• Godt samarbeid i styret og mellom styret og administrasjonen
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Daglig leder orienterte om:

• Ikke behov for revidering av budsjett for 2022
• Året 2021 er det første året siden etableringen i 2018 at selskapet ikke har vært

igjennom organisatoriske endringer i form av sammenslåinger og fusjoner. Selskapet
begynner å finne sin form

• Årsberetning og regnskap gjenspeiler at det har vært pandemi. Avvik i forhold til
budsjett er i stor grad knyttet til pensjonskostnader

• Årets lønnsoppgjør og prisstigning generelt vil også påvirke Revisjon Midt-Norge SA.
Dette følges opp i budsjett og økonomiplan høsten 2022

• Vi-følelsen i selskapet står sterkt, og det er fokus på rekruttering og kompetanse
• Kundeundersøkelse er sendt ut, og selskapet ønsker tilbakemelding på om vi bidrar til

forbedring, slik målsettingen er
• Har hele tiden fokus på effektivisering og forbedring

SAK 05/22 ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2021 REVISJON MIDT-NORGE SA

Vedtak:

Årsmøtet godkjenner årsregnskapet for 2021 med de disposisjoner som er foretatt.
Årets underskudd dekkes av disposisjonsfond.

SAK 06/22 TILSLUTNING TIL KS STYREVERVREGISTER

Vedtak:

Årsmøtet vedtar at Revisjon Midt-Norge SA slutter seg til KS sitt styrevervregister

SAK 07/22 ORIENTERING OM HONORAR OG OMFANG AV REVISJONSTJENESTER

Vedtak:

Årsmøtet tar orienteringen til etterretning.

SAK 08/22 GODTGJØRING AV OBSERVATØR TIL STYRET I REVISJON MIDT-NORGE SA
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Vedtak:

Valgkomiteens innstilling vedtas.

Behandling i årsmøte 25.04.2022

Innstilling fra valgkomiteen ble lest opp i årsmøtet. Valgkomiteen fastholder sin innstilling fra
høsten 2021 om at observatør godtgjøres med kr 1500,- pr møte. Godtgjørelsen tilsvarer
halvparten av styremedlemmenes godtgjørelse

SAK 09/22 SUPPLERINGSVALG TIL VALGKOMITEEN I REVISJON MIDT-NORGE SA

Vedtak:

Forslag fremmet i årsmøtet vedtas.

Behandling i årsmøte 25.04.2022

Årsmøtets leder Stian Brekkvassmo orienterte og fremmet følgende forslag til valgkomite:

Reidar Rødli Lierne
Bente Hundåla Vefsn – leder
Ole Laurits Haugen Hitra

Ellen Schjølberg Jens Arne Kvelo

Rett avskrift:

Unni Romstad

Utskrift sendt: Medlemskommunene
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Referat møte i styringsgruppa 
 

Navn på organet som har møte: 
Møte i styringsgruppa – Morgendagens omsorg – del 3 
Sted: Frøya Helsetun - møterom Frøya 
 
Felles lunsj i Cafè Hjerterom kl 12.00   
          

Møte nr. 2 -22 

Møtedato:   
27.04.2022 
 
Kl 10.00 – 12.00 
 

Beathe Sandvik Meland  
Kristin Strømskag   
Arvid Hammernes 
Magnhild Myrseth 
Thomas Sandvik 
Ann-Magritt Glørstad 
Renate L.Sandvik  
 
Ivar Sæter 
Øystein Nakken 
Torny D. Sørlie  
 
 
 

Sted:  
Frøya helsetun 

Forfall: Magnhild Myrseth 

Møteleder:  
Beathe 
 
Referent:  
Torny 

 
Sak nr Saksopplysninger – jf saksliste. Orientering/Drøfting/Beslutning Type Ansvarlig 
6-22 Godkjenning av referat 

Referat av møte 4.02.22 godkjent 
B Beathe 

7 - 22 Opparbeiding av parkeringsplass 
Status/ fremdrift 
Ruta har tatt oppdraget med grusing av parkeringsarealet. 
Tidligere anslått behov for parkering for 36 biler. Det er tidligere 
stilt spørsmål om parkeringsarealer for 36 biler er stort nok. 
Brukergruppa (ansatte) ønsker ferdigstilling av p.arealer så raskt 
som mulig. Mye vann og dårlig dekke, samt kaotisk parkering til 
tider. Ansatte benytter også besøkende- parkering for å få plass. 
 
Behandling i styringsgruppa. 
Ruta Enreprenør har ikke medregnet opparbeiding av 
parkeringsplass i anbudet. 

O 
D 
B 
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Parkeringsareal er fylt opp med stein og gruses nå opp. 
 Oppdraget er avsluttet fra Ruta sin side.. 
 
 Det anbefales at videre arbeid med asfaltering avventes inntil 
Dalpros tomt er ferdig oppmålt/ tomtegrense. Sparer oss for 
arbeid/ justeringer i etterkant. Tomtearealet til Dalpro er oppmålt i 
kart, fradeling er søkt. 
 
Flytting av parkeringsplass fra området nederst ned mot 714 til 
midten av  arealet avsatt til  M.O.  tilsier behov for en mindre 
endring i reg.planen.  
 
Vedtak 

• Styringsgruppa tar saken til orientering. 
• Det iverksettes en mindre endring i reguleringsplanen med 

tanke på plassering av parkeringsarealer. Se også sak 8-22 
ift. behov for 2 gangfelt. 

 
8 -22 Vei på bakside av parkeringsarealer til Dalpro/Frøya helsetun. 

Behov for gangvei. Det er stilt spørsmål om det foreligger krav i 
reguleringsplanen.  
Behandling i styringsgruppa. 
Gangvei på begge sider av Myranveien er regulert inn, og har ikke 
rekkefølgekrav. 
Det er ønske om en felles inn – og utkjøring fra parkeringsarealene. 
Det er regulert inn en to-felts vei, så dette skal være mulig. 
Gangvei innregulert i dette? 
Det meldes også behov for innregulering av to gangfelt/ fortau over 
Myranvn. Opphøyde gangfelt bør vurderes. 
Ønskelig plassering:   

• Gangfelt/ fortau opp mot nåværende gangsti mellom 
byggene.  

• Gangfelt/ fortau lengre ned mot 714, da gående krysser 
veien helt ned mot 714. Dette kan skape farlige 
trafikkmessige situasjoner. En ser også en økende 
trafikkmengde på  

              Myranvn. 
Vedtak i styringsgruppa. 

• Saken tas til orientering. 
• Styringsgruppa stiller seg bak forslag om 2 gangfelt/ fortau 

over Myranvn. 
• Styringsgruppa stiller seg bak forslaget om en felles inn – og 

utkjøring fra parkeringsarealene. 
 

O 
D 
B 
 
 
 
 
 

 

9-22 Frøya kunstforening.  
Gjennomført kunstutstilling 8.04 – 10.04.22 
Kostnad for kjøp av kunst: kr 153 800,- 
 
Hilsen fra Frøya kunstforening: 
«Vi vil takke for ei fin helg sammen med dere som 
utstillingsansvarlig på Frøya Helsetun. 

O 
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B 
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Fra kunstnere fikk vi tilbakemelding om at lokalene var fint egnet til 
slikt formål. 
Vi hadde ikke sett for oss så mange innmeldte bilder og vi kalte det 
så fint som et luksus problem. 
Rammen rundt arrangementet og tidspunktet var fint» 
Nå gleder vi oss til å se hvor disse blir hengt opp. 
 
Vedtak i styringsgruppa. 

• Saken tas til orientering. 
 
 

10-22 Sluttrapport for prosjektet 
Foreløpig status, gjennomgang v. Ivar 

• Foreløpig sluttrapport. Ivar sender ut foreløpig rapport som 
vedlegg til saken. Sluttoppgjør med Ruta må være ferdig. 

• Mangler rapport vedr. skoldesperre, er etterspurt. 
- Overtakelsesdato 25.08.2021 
- Innflytting 19.01.2021 
- Utendørs befaring 12.05.22 
- 1 års prøvedrift med  garantibefaring 25.10.2022.  

 
 

Prøvedrift v. Øystein.  
- Tekniske fag/ITB og Dalux(dokumentasjon av 

mangelpunkter og reklamasjonspunkter loggføres her) 
- Oppfølging av prøvedriftsperiode med tilhørende 

prøvedriftsmøter 
- Prøvedrift startet 02.12.2021 for de fleste systemer og er 

under utførelse. 
- Det har vært noe oppstarts problematikk opp mot enkelte 

fag, men det meste er nå avklart. 
- Prøvedrift gjennomføres med månedlige møter for 

gjennomgang av kontrollrapporter og registrering av avvik 
avdekket i prøvedrift. 

- Tekniske fag virker å ha god kontroll på sine leveranser, og 
rapporterer hvis det avdekkes feil og mangler. 

              Oppfølging vil også bedres ytterligere når IKT avdeling får 
                utdelt brukerlisenser på SD anlegg slik at anlegg kan  
              fjernovervåkes. Antas klart i månedsskifte april/mai. 

- Prøvedrift avsluttes etter 1 år iht. kontrakt dersom det ikke 
tilkommer hendelser som gjør at prøvedrift må forlenges. 

 
 
Økonomi: Innenfor budsjett. 

- Innventar – forbruk ca kr 11,1 mill + evt. gjenstående  
fakturering fra Link Arkitektur og Senab Eikeland. 

- Reservepott brukes til opparbeiding av parkeringsarealer. 
- Sluttregnskap må avstemmes med øk. sjef. før politisk 

behandling.  
Sluttfaktura fra Ruta levert 8.03, men holdes tilbake pga. 
gjenstående arbeid på ca 1,4 mill kr. 

O 
D 
B 
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- Sluttrapport komplettert først i mai måned. 

 
Utomhus. 

- 3 års prøverdrift. Frøya tar over november 2024. 
 
 
Vedtak i styringsgruppa. 

• Saken tas til orientering. 
• Prosjektrapport gås i gjennom av styringsgruppa i           

mai/ juni, og før behandling i kommunestyret - 9.06./ 
16.06. Skrivefrist er satt til 2.06.22 

• Endelig sluttrapport av byggeprosjektet fremlegges for 
godkjenning etter endt prøvedrift. 
 

 
 

11-22 Avvikling av styringsgruppa 
Det er tidligere vurdert at styringsgruppa avvikles etter ferdigstilling 
av byggeprosjektet. 
Byggherres oppfølging av saker i prøvedriftsperioden må fordeles 
og tydeliggjøres (kontaktpersoner/hvem tar ansvar for hva videre) 
Øystein Nakken vil være kontaktperson fra Xpro under 
prøvedriftsperioden. 
 
Vedtak i styringsgruppa 

• Styringsgruppa rolle i byggeprosjektet avsluttes i 
forbindelse med sluttrapport og behandling i 
kommunestyret i juni. 
Styringsgruppa kalles deretter inn v. behov. 

• Kommunedirektøren delegerer ansvaret i forhold til 
kontaktpersoner i prøveperioden. 
 

 

O 
D 
B 

 

12-22 Fremtidig kapasitet på heldøgns omsorgsplasser. 
 
I fase 3 i «Morgendagens omsorg» (2017) ga Kommunestyret i 
oppdrag å se på «framtidig kapasitet på utbyggingen som gjør at de 
som har behov for heldøgns omsorg får det»  
Denne oppgaven ble lagt til linja / Plo og BAM.  
 
Resultatet av dette arbeidet bør vurderes legges fram for politisk 
vurdering. med tanke på videre utbyggingsbehov. 
 
Behandling i styringsgruppa 
Arbeidet er påstartet, og bør sees i sammenheng med arbeidet 
med boligsosial plan / videre utbyggingsbehov. Boligsosial plan skal 
sluttføres i 2022. 
Det er også behov for å kartlegge de boliger som vi har i dag. 
 
 

O 
D 
B 
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Vedtak i styringsgruppa 

• Arbeidet med framtidig behov for heldøgns omsorgsplasser 
følges opp av kommunedirektør. 

• Det forventes sak til politisk behandling snarlig. 
 

 
13-22 Avvik på Frøya helsetun 

Avvisning av faktura. Hvordan håndteres slike saker i 
prøveperioden? (da av prinsipiell betydning). 
 
Vedtak i styringsgruppa 

• Saken diskuteres og løses i driftsorganisasjonen. 
 
 

O 
D 
B 

Ivar 
Ann-
Magritt 

14-22 Evt. 
1. Hva inngår i prøvedrift? 

Se sak 10 -22 over. 
 

2. Skilt ved hovedvei. 
Ruta varsles om nedtaking av skilt. 
 

3. Beboerfest. 
Formannskapet har initiert til fest, dato enda ikke satt. 

 

  

 
 
 

Det innkalles videre til møter i styringsgruppa ved behov. 
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Møteprotokoll  
Representantskapet i ReMidt IKS 

 
 
Møtedato/-tid:   Mandag 25.04.2022, kl. 12.00 -15.00 
Møtested:   Hotell Koselig Hemne, Kyrksæterøra/Digitalt på Teams 
 

Møteinnkalling:  Skriftlig, via e-post, dat. 27.03.2022 
Møteleder:   Representantskapet leder Oddbjørn Bang 
 

Til stede og eierandel:  Hanne-Berit Brekken, (Digitalt)          Aure kommune   (2,8 %) 
    Svein Kongshaug, (Digitalt)          Averøy kommune  (4,6 %) 
    Kristin Furunes Strømskag, (Digitalt) Frøya kommune  (3,9 %) 
    Odd Jarle Svanem,           Heim kommune  (4,8 %) 

Ole L. Haugen, ( Digitalt)          Hitra kommune  (3,9 %) 
Sivert Moen, (Digitalt)           Midtre Gauldal kommune (4,8 %) 
Elisabeth Hals, (Digitalt)          Oppdal kommune  (5,4 %) 
Oddbjørn Bang,            Orkland kommune  (14,0 %) 
Vibeke Langli,            Rindal kommune  (1,6 %) 
Margrethe Svinvik,           Surnadal kommune (4,6 %) 
 

Møtende varamedlemmer: Bjørn Hammer, 1. vara.           Skaun kommune  (6,4 %) 
Svein Roksvåg, etter fullmakt          Smøla kommune  (1,7 %) 
Jørgen Singsdal, 1. vara.          Sunndal kommune (5,5 %) 
Arne Magnus Aasen, 1. vara.          Tingvoll kommune  (2,4 %) 
 

Forfall:             -              Kristiansund kommune (18,9 %) 
-               Melhus kommune  (12,8 %) 
-                      Rennebu kommune (1,9 %) 

66,4 % av deltakerne var dermed representert. 
 

Andre:    Maritta Ohrstrand, styreleder  
Trygve Berdal, daglig leder 

 
Merknader til dagsorden og protokoll: 
 
 
Behandlede saker: 
 
 
Underskrifter:   
 

 

 

 

 
 
Utskrift er sendt til: 
Eierkommunene, Styret, Revisjon Midt Norge IKS,  
KonSek Midt-Norge, Kontrollutvalgsekretariat Nordmøre og Kontrollutvalg Fjell 

Margrethe Svinvik og Bjørn Hammer ble valgt til å undertegne møteprotokollen, sammen med møteleder. 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-sak 01/22 – 06/22. 

 
 

Innkalling og saksliste godkjennes. 

Forseglet av

Posten Norge

•   MARGRETHE SVINVIK, 26.04.2022
•   BJØRN GUDMUND HAMMER, 26.04.2022
•   ODDBJØRN BANG, 28.04.2022

Dokumentet er signert digitalt av:



Side 2 

R-sak 01/22: Styrets statusorientering  
- Referat og oppfølgingssaker 
- Økonomi 
 

Saken legges fram uten innstilling til vedtak. 

 Behandling: 

Styrets leder og daglig leder orienterte om selskapets stilling og aktuelle saker. 
 

Vedtak (Enstemmig):   

Representantskapet tar statusorienteringen til etterretning.   
 

 

R-sak 02/22: Supplerende retningslinjer til renovasjonsforskriften  
 

Styrets innstilling til vedtak: 

Representantskapet godkjenner at retningslinjene endres som vist i vedlegg datert 
14.03.22. Punkt 7.11 og kap. 10 er ikke er ferdigstilt, og forblir fortsatt veiledende. 

 

Behandling: 

Ved en inkurie var retningslinjene utsendt i forkant. Representantskapet var enig i at 
saken kunne tas opp til behandling, etter at daglig leder hadde orienterte om det 
foreslåtte endringene. Disse presiseringene gjøres basert på driftserfaringer siden 
retningslinjene ble fastsatt i mai 2021. 

 

Vedtak:   

Innstillingen ble enstemmig vedtatt:  

 Representantskapet godkjenner at retningslinjene endres som vist i vedlegg datert 
14.03.22. Punkt 7.11 og kap. 10 er ikke er ferdigstilt, og forblir fortsatt veiledende. 

 

 

R-sak 03/22: Økonomi- og handlingsplan 2023 - 26 
 

Styrets innstilling til vedtak: 

 Representantskapet godkjenner framlagte forslag til Økonomi- og handlingsplan  

for 2023 – 26. 

 

Behandling: 

Daglig leder orienterte om foreslåtte justeringer i økonomiplanen. Eiermøtet 08.11.21 ga 
tydelige signal om at økningen i gebyrene må holdes nede. Samtidig ble det nye makro-
økonomiske forhold kommentert, slik de er innarbeidet i styrets framlagte forslag.  

 
ReMidt sine overordnede mål er å fremme en bærekraftig utvikling. Selskapet skal måles 
i både forhold til økonomiske resultater, sosiale forhold og miljøhensyn. En slik tredelt 
bunnlinje skal være driverne i handlingsplan. 
 
Vedtak:   

Innstillingen ble enstemmig vedtatt:  

 Representantskapet godkjenner framlagte forslag til Økonomi- og handlingsplan  

for 2023 – 26. 

Forseglet av

Posten Norge

•   MARGRETHE SVINVIK, 26.04.2022
•   BJØRN GUDMUND HAMMER, 26.04.2022
•   ODDBJØRN BANG, 28.04.2022
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R-sak 04/22: Årsberetning og regnskap 2021  
 

Styrets innstilling til vedtak: 

Årsberetning og regnskap for 2021 i ReMidt IKS godkjennes, med et samlet overskudd på  
kr 3 754 870. 

• Årsresultatet overføres til annen egenkapital med kr 3 754 870,-.  

 

Behandling: 

Styrets leder og daglig leder gjennomgikk styrets årsberetning og regnskapet med 

balanse for 2021. Videre ble det henvist til revisors beretning. 
 

Vedtak:   

Innstillingen ble enstemmig vedtatt:  

Årsberetning og regnskap for 2021 i ReMidt IKS godkjennes, med et samlet overskudd på  
kr 3 754 870. 

• Årsresultatet overføres til annen egenkapital med kr 3 754 870,-.  

 
 

R-sak 05/22: Fastsettelse av godtgjørelser  
 

Styrets innstilling til vedtak: 

1. Valgkomiteen forslag til reglement for godtgjørelse m.m. godkjennes.  

2. Revisors godtgjørelse for 2021 honoreres etter mottatt regning. 
 

Behandling: 

Valgkomiteens leder orienterte om komiteens innstilling. Forslaget er at Reglementet for 

godtgjørelser til valgte medlemmer i ReMidt IKS som ble fastsatt i møtet den 16.12.19, 

og siste gang behandlet av representantskapet den 21.06.21, videreføres uten 

endringer. Selskapets utgifter til revisjon er kostnadsført med kr 107 690 i 2021. 
  

Vedtak (Enstemmig):   

1. Valgkomiteen forslag til reglement for godtgjørelse m.m. godkjennes og videreføres 

uten endringer.  
2. Revisors godtgjørelse for 2021 honoreres etter mottatt regning. 

 

 

R-sak 06/22: Valg  
 

Styret oversendte saken til valgkomiteen, som hadde sitt møte den 20.04.22. 

 Behandling: 

Valgkomiteens leder orienterte om komiteens arbeid og innstilling, slik det framgår av 
utsendte møtereferat, dat. 20.04.22. Det ble foretatt separat behandling og votering. 
 

Valgkomiteens innstilling til vedtak: 
1. Representantskapets leder og nestleder, for to år: 

- Oddbjørn Bang gjenvelges som representantskapets leder 
- Kjell Nergaard gjenvelges som representantskapets nestleder 

 

Forseglet av

Posten Norge

•   MARGRETHE SVINVIK, 26.04.2022
•   BJØRN GUDMUND HAMMER, 26.04.2022
•   ODDBJØRN BANG, 28.04.2022
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2. To styremedlemmer og 1. varamedlem til styret, for fire år: 
- Gunn Iversen Stokke velges som medlem til styret 
- Jon Røstum velges som medlem til styret 
- Lilly Gunn Nyheim gjenvelges som 1. varamedlem og fast møtende til styret 
- Frank Jøran Brevik velges som 2. varamedlem 

 

Valgkomiteen har vektlagt følgende momenter i sin innstilling: 

o Selskapets kompetansebehov 
o Lovens krav til kjønnsfordeling  
o Kontinuitet 

 

3. Styrets leder og nestleder, for to år: 
- Ola Rognskog velges som styreleder  
- Anna Thereses Flatmo velges som styrets nestleder 

 

4. Ett medlem med personlig vara til valgkomiteen, for fire år: 
- Sivert Moen velges som medlem, med Odd Jarle Svanem som personlig vara. 

 

5. Valgkomiteens leder, for to år: 
- Jorid Jagtøyen velges som leder for valgkomiteen i ReMidt IKS. 

  

Punktvis votering og vedtak: 
 

1. Representantskapets leder og nestleder, for to år: 

Vedtak:   
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt: 
- Oddbjørn Bang gjenvelges som representantskapets leder 
- Kjell Nergaard gjenvelges som representantskapets nestleder 

 

2. To styremedlemmer og 1. varamedlem til styret, for fire år: 
Maritta Ohrstrand ble foreslått gjenvalgt som styremedlem i stedet for Gunn Iversen Stokke 
 

Alternativ votering: 
Maritta Ohrstrand fikk 37,5 % av stemmene, mens valgkomiteens kandidat fikk 28,9 % av de 
avgitte stemmene. 
 

Vedtak: 
- Maritta Ohrstrand gjenvelges som medlem til styret 
- Jon Røstum velges som medlem til styret 
- Lilly Gunn Nyheim gjenvelges som 1. varamedlem, og fast møtende til styret 
- Frank Jøran Brevik velges som 2. varamedlem 

 

Valgkomiteen har vektlagt følgende momenter i sin innstilling: 

o Selskapets kompetansebehov 
o Lovens krav til kjønnsfordeling  
o Kontinuitet 

 
3. Styrets leder og nestleder, for to år: 

Maritta Ohrstrand ble foreslått gjenvalgt som styreleder, og Ola Rognskog gjenvelges som 
styrets nestleder. 
 

Alternativ votering: 
Maritta Ohrstrand fikk 56,8 % av stemmene, mens valgkomiteens kandidat fikk 9,6 % av de 
avgitte stemmene. 
Ola Rognskog fikk 61,6 % av stemmene, mens valgkomiteens kandidat fikk 4,8 % av de 
avgitte stemmene. 
 

Forseglet av

Posten Norge

•   MARGRETHE SVINVIK, 26.04.2022
•   BJØRN GUDMUND HAMMER, 26.04.2022
•   ODDBJØRN BANG, 28.04.2022
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Vedtak: 
- Maritta Ohrstrand gjenvelges som styreleder  
- Ola Rognskog gjenvelges som styrets nestleder 

 
4. Ett medlem med personlig vara til valgkomiteen, for fire år: 

Vedtak (Enstemmig):   
- Hanne- Berit Brekken velges som medlem, med Sivert Moen som personlig vara.  

 
5. Valgkomiteens leder, for to år: 

Vedtak:   
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt: 
- Jorid Jagtøyen velges som leder for valgkomiteen i ReMidt IKS. 

 

Forseglet av

Posten Norge

•   MARGRETHE SVINVIK, 26.04.2022
•   BJØRN GUDMUND HAMMER, 26.04.2022
•   ODDBJØRN BANG, 28.04.2022
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Møtested:   Hotell Koselig Hemne, Kyrksæterøra/Digitalt på Teams 
 

Møteinnkalling:  Skriftlig, via e-post, dat. 27.03.2022 
Møteleder:   Representantskapet leder Oddbjørn Bang 
 

Til stede og eierandel:  Hanne-Berit Brekken, (Digitalt)          Aure kommune   (2,8 %) 
    Svein Kongshaug, (Digitalt)          Averøy kommune  (4,6 %) 
    Kristin Furunes Strømskag, (Digitalt) Frøya kommune  (3,9 %) 
    Odd Jarle Svanem,           Heim kommune  (4,8 %) 

Ole L. Haugen, ( Digitalt)          Hitra kommune  (3,9 %) 
Sivert Moen, (Digitalt)           Midtre Gauldal kommune (4,8 %) 
Elisabeth Hals, (Digitalt)          Oppdal kommune  (5,4 %) 
Oddbjørn Bang,            Orkland kommune  (14,0 %) 
Vibeke Langli,            Rindal kommune  (1,6 %) 
Margrethe Svinvik,           Surnadal kommune (4,6 %) 
 

Møtende varamedlemmer: Bjørn Hammer, 1. vara.           Skaun kommune  (6,4 %) 
Svein Roksvåg, etter fullmakt          Smøla kommune  (1,7 %) 
Jørgen Singsdal, 1. vara.          Sunndal kommune (5,5 %) 
Arne Magnus Aasen, 1. vara.          Tingvoll kommune  (2,4 %) 
 

Forfall:             -              Kristiansund kommune (18,9 %) 
-               Melhus kommune  (12,8 %) 
-                      Rennebu kommune (1,9 %) 

66,4 % av deltakerne var dermed representert. 
 

Andre:    Maritta Ohrstrand, styreleder  
Trygve Berdal, daglig leder 

 
Merknader til dagsorden og protokoll: 
 
 
Behandlede saker: 
 
 
Underskrifter:   
 

 

 

 

 
 
Utskrift er sendt til: 
Eierkommunene, Styret, Revisjon Midt Norge IKS,  
KonSek Midt-Norge, Kontrollutvalgsekretariat Nordmøre og Kontrollutvalg Fjell 

Margrethe Svinvik og Bjørn Hammer ble valgt til å undertegne møteprotokollen, sammen med møteleder. 
Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blader er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

R-sak 01/22 – 06/22. 

 
 

Innkalling og saksliste godkjennes. 
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R-sak 01/22: Styrets statusorientering  
- Referat og oppfølgingssaker 
- Økonomi 
 

Saken legges fram uten innstilling til vedtak. 

 Behandling: 

Styrets leder og daglig leder orienterte om selskapets stilling og aktuelle saker. 
 

Vedtak (Enstemmig):   

Representantskapet tar statusorienteringen til etterretning.   
 

 

R-sak 02/22: Supplerende retningslinjer til renovasjonsforskriften  
 

Styrets innstilling til vedtak: 

Representantskapet godkjenner at retningslinjene endres som vist i vedlegg datert 
14.03.22. Punkt 7.11 og kap. 10 er ikke er ferdigstilt, og forblir fortsatt veiledende. 

 

Behandling: 

Ved en inkurie var retningslinjene utsendt i forkant. Representantskapet var enig i at 
saken kunne tas opp til behandling, etter at daglig leder hadde orienterte om det 
foreslåtte endringene. Disse presiseringene gjøres basert på driftserfaringer siden 
retningslinjene ble fastsatt i mai 2021. 

 

Vedtak:   

Innstillingen ble enstemmig vedtatt:  

 Representantskapet godkjenner at retningslinjene endres som vist i vedlegg datert 
14.03.22. Punkt 7.11 og kap. 10 er ikke er ferdigstilt, og forblir fortsatt veiledende. 

 

 

R-sak 03/22: Økonomi- og handlingsplan 2023 - 26 
 

Styrets innstilling til vedtak: 

 Representantskapet godkjenner framlagte forslag til Økonomi- og handlingsplan  

for 2023 – 26. 

 

Behandling: 

Daglig leder orienterte om foreslåtte justeringer i økonomiplanen. Eiermøtet 08.11.21 ga 
tydelige signal om at økningen i gebyrene må holdes nede. Samtidig ble det nye makro-
økonomiske forhold kommentert, slik de er innarbeidet i styrets framlagte forslag.  

 
ReMidt sine overordnede mål er å fremme en bærekraftig utvikling. Selskapet skal måles 
i både forhold til økonomiske resultater, sosiale forhold og miljøhensyn. En slik tredelt 
bunnlinje skal være driverne i handlingsplan. 
 
Vedtak:   

Innstillingen ble enstemmig vedtatt:  

 Representantskapet godkjenner framlagte forslag til Økonomi- og handlingsplan  

for 2023 – 26. 
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R-sak 04/22: Årsberetning og regnskap 2021  
 

Styrets innstilling til vedtak: 

Årsberetning og regnskap for 2021 i ReMidt IKS godkjennes, med et samlet overskudd på  
kr 3 754 870. 

• Årsresultatet overføres til annen egenkapital med kr 3 754 870,-.  

 

Behandling: 

Styrets leder og daglig leder gjennomgikk styrets årsberetning og regnskapet med 

balanse for 2021. Videre ble det henvist til revisors beretning. 
 

Vedtak:   

Innstillingen ble enstemmig vedtatt:  

Årsberetning og regnskap for 2021 i ReMidt IKS godkjennes, med et samlet overskudd på  
kr 3 754 870. 

• Årsresultatet overføres til annen egenkapital med kr 3 754 870,-.  

 
 

R-sak 05/22: Fastsettelse av godtgjørelser  
 

Styrets innstilling til vedtak: 

1. Valgkomiteen forslag til reglement for godtgjørelse m.m. godkjennes.  

2. Revisors godtgjørelse for 2021 honoreres etter mottatt regning. 
 

Behandling: 

Valgkomiteens leder orienterte om komiteens innstilling. Forslaget er at Reglementet for 

godtgjørelser til valgte medlemmer i ReMidt IKS som ble fastsatt i møtet den 16.12.19, 

og siste gang behandlet av representantskapet den 21.06.21, videreføres uten 

endringer. Selskapets utgifter til revisjon er kostnadsført med kr 107 690 i 2021. 
  

Vedtak (Enstemmig):   

1. Valgkomiteen forslag til reglement for godtgjørelse m.m. godkjennes og videreføres 

uten endringer.  
2. Revisors godtgjørelse for 2021 honoreres etter mottatt regning. 

 

 

R-sak 06/22: Valg  
 

Styret oversendte saken til valgkomiteen, som hadde sitt møte den 20.04.22. 

 Behandling: 

Valgkomiteens leder orienterte om komiteens arbeid og innstilling, slik det framgår av 
utsendte møtereferat, dat. 20.04.22. Det ble foretatt separat behandling og votering. 
 

Valgkomiteens innstilling til vedtak: 
1. Representantskapets leder og nestleder, for to år: 

- Oddbjørn Bang gjenvelges som representantskapets leder 
- Kjell Nergaard gjenvelges som representantskapets nestleder 
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2. To styremedlemmer og 1. varamedlem til styret, for fire år: 
- Gunn Iversen Stokke velges som medlem til styret 
- Jon Røstum velges som medlem til styret 
- Lilly Gunn Nyheim gjenvelges som 1. varamedlem og fast møtende til styret 
- Frank Jøran Brevik velges som 2. varamedlem 

 

Valgkomiteen har vektlagt følgende momenter i sin innstilling: 

o Selskapets kompetansebehov 
o Lovens krav til kjønnsfordeling  
o Kontinuitet 

 

3. Styrets leder og nestleder, for to år: 
- Ola Rognskog velges som styreleder  
- Anna Thereses Flatmo velges som styrets nestleder 

 

4. Ett medlem med personlig vara til valgkomiteen, for fire år: 
- Sivert Moen velges som medlem, med Odd Jarle Svanem som personlig vara. 

 

5. Valgkomiteens leder, for to år: 
- Jorid Jagtøyen velges som leder for valgkomiteen i ReMidt IKS. 

  

Punktvis votering og vedtak: 
 

1. Representantskapets leder og nestleder, for to år: 

Vedtak:   
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt: 
- Oddbjørn Bang gjenvelges som representantskapets leder 
- Kjell Nergaard gjenvelges som representantskapets nestleder 

 

2. To styremedlemmer og 1. varamedlem til styret, for fire år: 
Maritta Ohrstrand ble foreslått gjenvalgt som styremedlem i stedet for Gunn Iversen Stokke 
 

Alternativ votering: 
Maritta Ohrstrand fikk 37,5 % av stemmene, mens valgkomiteens kandidat fikk 28,9 % av de 
avgitte stemmene. 
 

Vedtak: 
- Maritta Ohrstrand gjenvelges som medlem til styret 
- Jon Røstum velges som medlem til styret 
- Lilly Gunn Nyheim gjenvelges som 1. varamedlem, og fast møtende til styret 
- Frank Jøran Brevik velges som 2. varamedlem 

 

Valgkomiteen har vektlagt følgende momenter i sin innstilling: 

o Selskapets kompetansebehov 
o Lovens krav til kjønnsfordeling  
o Kontinuitet 

 
3. Styrets leder og nestleder, for to år: 

Maritta Ohrstrand ble foreslått gjenvalgt som styreleder, og Ola Rognskog gjenvelges som 
styrets nestleder. 
 

Alternativ votering: 
Maritta Ohrstrand fikk 56,8 % av stemmene, mens valgkomiteens kandidat fikk 9,6 % av de 
avgitte stemmene. 
Ola Rognskog fikk 61,6 % av stemmene, mens valgkomiteens kandidat fikk 4,8 % av de 
avgitte stemmene. 
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Vedtak: 
- Maritta Ohrstrand gjenvelges som styreleder  
- Ola Rognskog gjenvelges som styrets nestleder 

 
4. Ett medlem med personlig vara til valgkomiteen, for fire år: 

Vedtak (Enstemmig):   
- Hanne- Berit Brekken velges som medlem, med Sivert Moen som personlig vara.  

 
5. Valgkomiteens leder, for to år: 

Vedtak:   
Valgkomiteens innstilling ble enstemmig vedtatt: 
- Jorid Jagtøyen velges som leder for valgkomiteen i ReMidt IKS. 
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PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i ReMidt Næring AS 
 
Det ble 25.04.22 klokken 15.00 avholdt ordinær generalforsamling i  
ReMidt Næring AS, org.nr. 924 700 742, Hotell Koselig Hemne, Kyrksæterøra/digitalt på Teams.  
 

Dagsorden:  
1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende 
2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere 
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
4. Godkjennelse av styrets rapport og årsregnskap for 2021 
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer 
6. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor 
7. Valg 
8. Fullmakt til styret for å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon mot dagens eiere 

  
 

 
1. Åpning av møte ved styreleder Knud P. Aune 

Styreleder ønsket velkommen til generalforsamlingen i Selskapet. 
 
 Fortegnelse over møtende: 

Aksjeeier: Eierpost: Representert ved: 
Orkland kommune 2 611 aksjer 26,11 % Oddbjørn Bang 
ReMidt IKS 2 000 aksjer 20,00 % Maritta B. Ohrstrand 
Skaun kommune 1 188 aksjer 11,88 % Bjørn Hammer 
Surnadal kommune     856 aksjer 8,56 % Margrethe Svinvik 
Frøya kommune     731 aksjer 7,31 % Kristin Furunes Strømskag (Digitalt) 
Hitra kommune     722 aksjer 7,22 % Ole L. Haugen (Digitalt) 
Heim kommune     660 aksjer 6,60 % Odd Jarle Svanem 
Rennebu kommune     361 aksjer 3,61 % Forfall 
Melhus kommune     308 aksjer 3,08 % Forfall 
Rindal kommune     293 aksjer 2,93 % Vibeke Langli 
Midtre Gauldal kommune     116 aksjer 1,16 % Sivert Moen (Digitalt) 
Kristiansund kommune       66 aksjer 0,66 % Forfall 
Sunndal kommune       37 aksjer 0,37 % Jørgen Singsdal 
Aure kommune       17 aksjer 0,17 % Hanne-Berit Brekken (Digitalt) 
Oppdal kommune       12 aksjer 0,12 % Elisabeth Hals/Richard Sandnes (Digitalt) 
Smøla kommune       11 aksjer 0,11 % Svein Roksvåg 
Averøy kommune         9 aksjer 0,09 % Ingrid Rangønes (Digitalt) 
Tingvoll kommune         2 aksjer 0,02 % Arne Magnus Aasen 
   

Totalt antall møtende aksjer:    9 265 stk. 
Totalt antall aksjer:   10 000 stk. 
92,65 % av selskapets aksjonærer var dermed representert. 
 

Ellers var følgende til stede: 
Styre:       Andre: 
Ingen, utenom styrets leder    Trygve Berdal, daglig leder  
         

 
2. Valg av møteleder og én til å medundertegne møteprotokollen 
 Knud P. Aune ble enstemmig valgt som møteleder. 
 Vibeke Langli ble valgt til å undertegne medunderskrive protokollen. 
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3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

Varsel om generalforsamling er sendt selskapets aksjonær den 12.04.22. 
Det kom frem ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.       
 

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt. 
 
 

4. Godkjennelse av styrets rapport og årsregnskapet for 2021 
Styreleder la fram styrets rapport og årsregnskapet, herunder styrets forslag til disponering av 
overskuddet. Revisjonsberetningen ble samtidig gjennomgått. 
 

Vedtak: 
Generalforsamlingen i ReMidt Næring AS godkjenner styrets rapport, og 
årsregnskapet fastsettes som selskapets konsernregnskap for 2021. 
Overskuddet på kr 2 144 576,- disponeres slik: 

• Avsatt til ordinært utbytte   kr 1 070 000,- 
• Overføres annen egenkapital  kr 1 074 576,- 

 

 

5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer 
Valgkomiteens leder orienterte om komiteens innstilling til godtgjørelser for foregående 
styreperiode, og at disse holdes uendret. 
 

Vedtak: 
Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes til: 

• Styres leder  kr 40 000,- 
• Styremedlemmer  kr 20 000,- 
• Møtegodtgjørelser kr  3 000,- per møte. 

 
 

6. Godkjennelse av revisjonshonorar for 2021 
Revisors honorar er i årsregnskapet bokført med kr 68 000,- eks. mva.  
 

Vedtak: 
Revisors godtgjørelse for 2021 honoreres i henhold til fakturert beløp. 
 

 

7. Valg 
a) Valg av fem styremedlemmer 

Stiftelsesmøtet 16.12.19 valgte følgende styre til ReMidt Næring AS, der alle nå er på 
valg: 

Knud P. Aune, styreleder 
Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen, nestleder 
Eilif Lervik, styremedlem 
Lindis Ramona Heggvik Aune, styremedlem 
Lars Svanholm, styremedlem 

 

Vedtak: 
Styret gjenvelges for to nye år. 
 
b) Valg av styrets leder og nestleder 
 

Vedtak: 
Knud P. Aune gjenvelges som styreleder og Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen gjenvelges 
som nestleder i ReMidt Næring AS for to nye år. 
 
c) Valg av tre varamedlemmer i rekkefølge 

Følgende er i dag varamedlemmer til styret, der 1. varamedlem er fast møtende 
1. varamedlem Kjell Øyasæter 
2. varamedlem Berit Flåmo  
3. varamedlem John Lernes 
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Vedtak: 
Varamedlemmene til styret, i prioritert rekkefølge, gjenvelges for to nye år. 
1. varamedlem Kjell Øyasæter 
2. varamedlem Berit Flåmo  
3. varamedlem John Lernes 
 
d) Valg av tre medlemmer med personlig vara til valgkomiteen 

Selskapets vedtekter slår fast at selskapet skal ha en valgkomité med minst tre medlemmer, 
som er på valg hvert år. 
 
Valgkomiteens forslag til ny valgkomité: 
- Leder Jorid Jagtøyen, med personlig vara Vibeke Langli   
- Sivert Moen, med personlig vara Odd Jarle Svanem    
- Hanne-Berit Brekken, med personlig vara Svein Kongshaug  
 
Behandling: 
Oddbjørn Bang ble foreslått som medlem, med Sivert Moen som personlig vara. 

 

Alternativ votering: 
85,43 % ble avgitt for framsatte forslag, mens valgkomiteens forslag fikk 7,22 % av de 
avgitte stemmene. 

 

Vedtak: 
Leder Jorid Jagtøyen, med personlig vara Vibeke Langli   
Oddbjørn Bang, med personlig vara Sivert Moen    
Hanne-Berit Brekken, med personlig vara Svein Kongshaug  

 
 

8. Fullmakt til styret for å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon mot dagens eiere 
I en egen aksjonæravtale mellom eierne er det avtalt at dagens aksjonærer har rett til å erverve 
aksjer i selskapet, tilsvarende den eierbrøken de har i ReMidt lKS, jf. Aksjeeieravtalens pkt. 
2.1 og 2.2.  
 

En rettet emisjon mot eksisterende eiere forutsettes å skje ved en utvidelse av selskapets 
egenkapital. Ved etableringen var eierne omforent om verdsettelsen av ReMidt Næring AS på 
130,6 mill. kroner. Fordelt på 10 000 aksjer gir dette en emisjonskurs på 13 060 kr per aksje. 
 
Styret står som tilrettelegger for emisjonen, etter fullmakt fra generalforsamlingen.  
 
Vedtak: 
1. Generalforsamlingen i ReMidt Næring AS gir styret fullmakt til å gjennomføre en 

fortrinnsrettet emisjon mot dagens eiere, som har lavere eierandel enn de i dag har i       
ReMidt lKS.  

2. Styret gis fullmakt til å gjennomføre emisjonen med en kapitalforhøyelse, innenfor en 
ramme på 20,0 mill. kroner. Fullmakten gjelder i 6 måneder, etter at generalforsamlingen 
er avholdt.  

3. Styret gis myndighet til å beslutte ny 5 4 i vedtektene, om Selskapets aksjekapital, som 
følge av en eventuell kapitalforhøyelse. 

 
 
Generalforsamlingen ble hevet kl. 16.00. 
 

 
_____________________              _____________________ 
Knud P. Aune              Vibeke Langli 
(møteleder)            
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PROTOKOLL fra ordinær generalforsamling i ReMidt Næring AS 
 
Det ble 25.04.22 klokken 15.00 avholdt ordinær generalforsamling i  
ReMidt Næring AS, org.nr. 924 700 742, Hotell Koselig Hemne, Kyrksæterøra/digitalt på Teams.  
 

Dagsorden:  
1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende 
2. Valg av møteleder og protokollunderskrivere 
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 
4. Godkjennelse av styrets rapport og årsregnskap for 2021 
5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer 
6. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor 
7. Valg 
8. Fullmakt til styret for å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon mot dagens eiere 

  
 

 
1. Åpning av møte ved styreleder Knud P. Aune 

Styreleder ønsket velkommen til generalforsamlingen i Selskapet. 
 
 Fortegnelse over møtende: 

Aksjeeier: Eierpost: Representert ved: 
Orkland kommune 2 611 aksjer 26,11 % Oddbjørn Bang 
ReMidt IKS 2 000 aksjer 20,00 % Maritta B. Ohrstrand 
Skaun kommune 1 188 aksjer 11,88 % Bjørn Hammer 
Surnadal kommune     856 aksjer 8,56 % Margrethe Svinvik 
Frøya kommune     731 aksjer 7,31 % Kristin Furunes Strømskag (Digitalt) 
Hitra kommune     722 aksjer 7,22 % Ole L. Haugen (Digitalt) 
Heim kommune     660 aksjer 6,60 % Odd Jarle Svanem 
Rennebu kommune     361 aksjer 3,61 % Forfall 
Melhus kommune     308 aksjer 3,08 % Forfall 
Rindal kommune     293 aksjer 2,93 % Vibeke Langli 
Midtre Gauldal kommune     116 aksjer 1,16 % Sivert Moen (Digitalt) 
Kristiansund kommune       66 aksjer 0,66 % Forfall 
Sunndal kommune       37 aksjer 0,37 % Jørgen Singsdal 
Aure kommune       17 aksjer 0,17 % Hanne-Berit Brekken (Digitalt) 
Oppdal kommune       12 aksjer 0,12 % Elisabeth Hals/Richard Sandnes (Digitalt) 
Smøla kommune       11 aksjer 0,11 % Svein Roksvåg 
Averøy kommune         9 aksjer 0,09 % Ingrid Rangønes (Digitalt) 
Tingvoll kommune         2 aksjer 0,02 % Arne Magnus Aasen 
   

Totalt antall møtende aksjer:    9 265 stk. 
Totalt antall aksjer:   10 000 stk. 
92,65 % av selskapets aksjonærer var dermed representert. 
 

Ellers var følgende til stede: 
Styre:       Andre: 
Ingen, utenom styrets leder    Trygve Berdal, daglig leder  
         

 
2. Valg av møteleder og én til å medundertegne møteprotokollen 
 Knud P. Aune ble enstemmig valgt som møteleder. 
 Vibeke Langli ble valgt til å undertegne medunderskrive protokollen. 
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3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden 

Varsel om generalforsamling er sendt selskapets aksjonær den 12.04.22. 
Det kom frem ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.       
 

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt. 
 
 

4. Godkjennelse av styrets rapport og årsregnskapet for 2021 
Styreleder la fram styrets rapport og årsregnskapet, herunder styrets forslag til disponering av 
overskuddet. Revisjonsberetningen ble samtidig gjennomgått. 
 

Vedtak: 
Generalforsamlingen i ReMidt Næring AS godkjenner styrets rapport, og 
årsregnskapet fastsettes som selskapets konsernregnskap for 2021. 
Overskuddet på kr 2 144 576,- disponeres slik: 

• Avsatt til ordinært utbytte   kr 1 070 000,- 
• Overføres annen egenkapital  kr 1 074 576,- 

 

 

5. Fastsetting av godtgjørelse til styrets medlemmer 
Valgkomiteens leder orienterte om komiteens innstilling til godtgjørelser for foregående 
styreperiode, og at disse holdes uendret. 
 

Vedtak: 
Generalforsamlingen vedtok at godtgjørelsen til styrets medlemmer fastsettes til: 

• Styres leder  kr 40 000,- 
• Styremedlemmer  kr 20 000,- 
• Møtegodtgjørelser kr  3 000,- per møte. 

 
 

6. Godkjennelse av revisjonshonorar for 2021 
Revisors honorar er i årsregnskapet bokført med kr 68 000,- eks. mva.  
 

Vedtak: 
Revisors godtgjørelse for 2021 honoreres i henhold til fakturert beløp. 
 

 

7. Valg 
a) Valg av fem styremedlemmer 

Stiftelsesmøtet 16.12.19 valgte følgende styre til ReMidt Næring AS, der alle nå er på 
valg: 

Knud P. Aune, styreleder 
Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen, nestleder 
Eilif Lervik, styremedlem 
Lindis Ramona Heggvik Aune, styremedlem 
Lars Svanholm, styremedlem 

 

Vedtak: 
Styret gjenvelges for to nye år. 
 
b) Valg av styrets leder og nestleder 
 

Vedtak: 
Knud P. Aune gjenvelges som styreleder og Trude Cathrine Tevik Gulbrandsen gjenvelges 
som nestleder i ReMidt Næring AS for to nye år. 
 
c) Valg av tre varamedlemmer i rekkefølge 

Følgende er i dag varamedlemmer til styret, der 1. varamedlem er fast møtende 
1. varamedlem Kjell Øyasæter 
2. varamedlem Berit Flåmo  
3. varamedlem John Lernes 
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Vedtak: 
Varamedlemmene til styret, i prioritert rekkefølge, gjenvelges for to nye år. 
1. varamedlem Kjell Øyasæter 
2. varamedlem Berit Flåmo  
3. varamedlem John Lernes 
 
d) Valg av tre medlemmer med personlig vara til valgkomiteen 

Selskapets vedtekter slår fast at selskapet skal ha en valgkomité med minst tre medlemmer, 
som er på valg hvert år. 
 
Valgkomiteens forslag til ny valgkomité: 
- Leder Jorid Jagtøyen, med personlig vara Vibeke Langli   
- Sivert Moen, med personlig vara Odd Jarle Svanem    
- Hanne-Berit Brekken, med personlig vara Svein Kongshaug  
 
Behandling: 
Oddbjørn Bang ble foreslått som medlem, med Sivert Moen som personlig vara. 

 

Alternativ votering: 
85,43 % ble avgitt for framsatte forslag, mens valgkomiteens forslag fikk 7,22 % av de 
avgitte stemmene. 

 

Vedtak: 
Leder Jorid Jagtøyen, med personlig vara Vibeke Langli   
Oddbjørn Bang, med personlig vara Sivert Moen    
Hanne-Berit Brekken, med personlig vara Svein Kongshaug  

 
 

8. Fullmakt til styret for å gjennomføre en fortrinnsrettet emisjon mot dagens eiere 
I en egen aksjonæravtale mellom eierne er det avtalt at dagens aksjonærer har rett til å erverve 
aksjer i selskapet, tilsvarende den eierbrøken de har i ReMidt lKS, jf. Aksjeeieravtalens pkt. 
2.1 og 2.2.  
 

En rettet emisjon mot eksisterende eiere forutsettes å skje ved en utvidelse av selskapets 
egenkapital. Ved etableringen var eierne omforent om verdsettelsen av ReMidt Næring AS på 
130,6 mill. kroner. Fordelt på 10 000 aksjer gir dette en emisjonskurs på 13 060 kr per aksje. 
 
Styret står som tilrettelegger for emisjonen, etter fullmakt fra generalforsamlingen.  
 
Vedtak: 
1. Generalforsamlingen i ReMidt Næring AS gir styret fullmakt til å gjennomføre en 

fortrinnsrettet emisjon mot dagens eiere, som har lavere eierandel enn de i dag har i       
ReMidt lKS.  

2. Styret gis fullmakt til å gjennomføre emisjonen med en kapitalforhøyelse, innenfor en 
ramme på 20,0 mill. kroner. Fullmakten gjelder i 6 måneder, etter at generalforsamlingen 
er avholdt.  

3. Styret gis myndighet til å beslutte ny 5 4 i vedtektene, om Selskapets aksjekapital, som 
følge av en eventuell kapitalforhøyelse. 

 
 
Generalforsamlingen ble hevet kl. 16.00. 
 

 
_____________________              _____________________ 
Knud P. Aune              Vibeke Langli 
(møteleder)            
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Postadresse: Besøksadresse: 
 Rådhusgata 25 Telefon:  
7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  
 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur   
Møtedato: 07.04.2022 
Sak: 13/22  Arkivsak: 22/654 
 
SAKSPROTOKOLL - BRUK AV ØYA FOND  
 
Vedtak: 
 
Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur støtter kommunedirektørens tilrådning som vist i 
saken, og vedtar følgende; 
 

1. Kommunedirektøren etablerer skisserte forebyggingstiltak og lavterskeltilbud som vist i saken, i 
tråd men Øya`s satsinger og intensjoner.  

2. Kommunedirektøren bes dedikere ressurser (to prosjektstillinger for inntil 2 år) til å jobbe i et 
helsefremmedne og forebyggende lavterskel tilbud finansiert av midler fra Øya fondet.  

3. Det gjennomføres tett dialog med unge voksne på hvordan disse prosjektstillingen skal arbeide for 
å sikre helsefremmende og forebyggende lavterskel oppfølging i tiltak rettet mot barn og unge i 
kommunen med bakgrunn i funn fra prosessen som ble gjennomført høst/vinter 2021.  

4. Målet er å arbeide for større åpenhet knyttet til psykisk helse og selvmord og øke den 
helsefremmende og forebyggende innsatsen for å redusere antall selvmord. 

5. Prosjektstillingen sees i sammenheng med Flyt programmet (Kronprinsparets fond) og søknad 
sendt om statlig tilskudd til etablering og utvikling av kommunale frisklivs-, lærings- og 
mestringstilbud – Frøya kommune. Målgruppen er barn, unge og deres familier, med fokus på 
livsmestring, relasjonsarbeid, psykisk helse og familieperspektiv. (søknad vedlagt) 

6. Frøya kommune søker samarbeid med næringsliv og FoU (forskning og utvikling) – miljø som en 
del av prosjektperioden og evalueringsarbeidet om utvikling av nye bærekraftige arbeidsmetoder 
for å tilnærme seg forebygging av psykisk helse hos barn og unge.  

7. Det fremlegges en prosjektrapport med evaluering, tiltak for veien videre og oppnåd effekt i god 
tid før behandling av økonomiplan 2024 – 2028.  

8. Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur følger saken tett, og trer inn som 
referansegruppe for prosjektet.  

 
Enstemmig. 
 
 
 
Behandling: 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/974    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
ANDRE RÅD OG UTVALGS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: S80  
Arkivsaksnr.: 22/742    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
ETABLERING AV TRØNDERSK FORNYBARKONSERN SAMMEN MED 
HITECVISION  
 
Forslag til vedtak: 
Frøya Kommunestyret gir sin tilslutning til fremlagt plan for omorganisering av virksomheten i 
TrønderEnergi, og bemyndiger ordføreren til å: 
 

1. Stemme for foreslått fisjonsplan i TrønderEnergis generalforsamling, med utskillelse av 
virksomhet som skal inn i det nye fornybarkonsernet til et nystiftet eierselskap, 
TrønderEnergi Vekst Holding AS. 

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

3. Signere aksjonæravtale i TrønderEnergi Vekst Holding AS. 
 
 
Vedlegg: 

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

fornybarkonsernet Vedlegg 2: Om HitecVision 

Vedlegg 3: Struktur i utsatt oppgjør 

Vedlegg 4: Garantier og skadesløsholdelser i Investeringsavtalen 

Vedlegg 5: Selskapsstrukturen i TrønderEnergi og det nye fornybarkonsernet 

etter utskillelsen Vedlegg 6: Oversikt over aksjefordelingen i TrønderEnergi 

Vekst Holding AS 

Vedlegg 7: Overordnet beskrivelse av innholdet i sentrale avtaler 

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

 
 
 
Saksopplysninger:   
 

1. Bakgrunn 



Gjennom to omfattende strategiprosesser i 2019 og 2021 har styret i Trønderenergi 
sett muligheter for betydelig lønnsom vekst knyttet til det grønne skiftet. Samtidig 
har det gjennom dialoger med eierne i samme periode blitt stadfestet at et stabilt og 
høyt utbytte fra TrønderEnergi er ønskelig. 
Med krav om minimum 66,7 % offentlig eierskap i vannkraftselskaper er dette to 
målsettinger som ikke lar seg oppfylle samtidig, da det er meget begrenset offentlig 
risikokapital tilgjengelig. 

Styret anbefaler derfor en løsning der dagens TrønderEnergi-konsern deles i to, og at 
selskapets eiere gir sin tilslutning til en konsernsplitt og etablering av et nytt trøndersk 
fornybarkonsern med betydelig nordisk vekstpotensial. Det nye konsernet skal ledes 
fra hovedkontoret i Trondheim, og satsingen vil gi nye arbeidsplasser, aktivitet og 
investeringer i og utenfor Trøndelag. Det nye fornybarkonsernet vil bli en 
toneangivende aktør og realisere store satsinger innen fornybar energiproduksjon, 
energiforvaltning, elektrifisering og energieffektivisering i Norden, med posisjoner 
også i Europa. I første fase vil det nye fornybarkonsernet få en investeringskapasitet 
på mellom 15 og 20 milliarder kroner, og trolig vesentlig mer på sikt. 

En slik etablering vil verne utbyttekapasiteten for dagens eiere, ivareta eierskap til 
vannkraften og nett (Tensio), og redusere risiko knyttet til ny vekst for dagens eiere 
samtidig som selskapet tilføres nødvendig risikokapital for videre vekst. 

Begrunnelsen for etableringen og hovedtrekkene i strategien for det nye 
fornybarkonsernet er utdypet i vedlegg 1. 

 

Fornybarkonsernet vil fra etableringstidspunktet være eid 50% av TrønderEnergi og 
TrønderEnergis eiere, og 50% av det norske investeringsfondet HitecVision. 
Informasjon om HitecVision finnes i vedlegg 2. 

 

Navn og profil for det nye fornybarkonsernet vil bli offentliggjort etter den 
ekstraordinære generalforsamlingen i TrønderEnergi den 22. juni 2022. 

I løpet av de siste månedene har det vært bred eierinvolvering gjennom flere 
eiermøter og en referansegruppe fra eierne som har gitt innspill. Gitt eiernes 
tilslutning, vil fornybarkonsernet etableres høsten 2022 ved at all virksomhet i 
TrønderEnergi-konsernet - med unntak av eierposten i nettkonsernet Tensio og 
81,02% av eierskapet til TrønderEnergis vannkraft - skilles ut som et eget konsern. 

 
 

2. Verdiforhold 
HitecVision vil betale for sitt 50% eierskap i fornybarkonsernet ved å tilføre 
fornybarkonsernet kapital tilsvarende egenkapitalverdien av den virksomhet som 
skilles ut fra TrønderEnergi. HitecVision har gjennomført en grundig gjennomgang av 
TrønderEnergis virksomhet, etterfulgt av en forhandling. 
Den fremforhandlede verdsettelsen av virksomheten gir en samlet selskapsverdi på 
7,191 milliarder kr. Hensyntatt gjeld gir dette en egenkapitalverdi på 6,02 milliarder 
kr. Pareto Securities har gitt en vurdering («fairness opinion») av verdsettelsen fra 
HitecVision. Vurderingen er framlagt for styret, som har lagt den til grunn for sin 
anbefaling til eierne. 

 



Forhandlingsresultatet setter en vesentlig høyere verdi på TrønderEnergis 
virksomhet enn det som har ligget til grunn for tidligere emisjoner. Verdsettelsen 
innebærer derfor en stadfestelse av en betydelig verdiøkning for TrønderEnergis 
eiere. En vesentlig del av den fremforhandlede verdien er knyttet til TrønderEnergi 
sine nye satsinger innenfor elektrifisering og energieffektivisering. Dette viser 
verdien av kapasitetene TrønderEnergis organisasjon har utviklet over flere år, og at 
den strategien som er lagt vil skape nye verdier fremover. 

Som oppgjør for 50% av aksjene i fornybarkonsernet, vil HitecVision skyte inn 1,5 
milliarder kr ved etableringen høsten 2022. Resten skytes inn over en periode på 5 år 
(med mulig forlengelse til 9 år), avhengig av hvor høy den konkrete investeringstakten 
i fornybarkonsernet blir. Strukturen i dette utsatte oppgjøret er beskrevet i vedlegg 3. 

 

Som grunnlag for verdsettelsen og gjennomføring av investeringen, er HitecVision gitt 
visse garantier/forsikringer knyttet til eiendelene som overføres til fornybarkonsernet. 
Disse er beskrevet i vedlegg 4. 
 

 

3. Eierinteressene i det nye fornybarkonsernet 
Etter etableringen av fornybarkonsernet vil dagens eiere i TrønderEnergi fortsatt eie 
100% av aksjene i TrønderEnergi AS direkte, og samtidig bli indirekte eiere av 50% av 
aksjene i fornybarkonsernet. 
Disse 50% vil være eiet direkte av et holdingselskap (TrønderEnergi Vekst Holding 
AS), der TrønderEnergi AS vil eie 51% og eierkommunene/KLP til sammen vil eie 
49%. TrønderEnergi Vekst Holding AS blir dermed et datterselskap av TrønderEnergi 
AS fra etableringstidspunktet. 

Nedenfor er en illustrasjon av hovedstrukturen i TrønderEnergi og det nye 
fornybarkonsernet etter utskillelsen. Ytterligere beskrivelse av selskapsstrukturen er 
gitt i vedlegg 5. 

 

Den relative eierfordelingen mellom eierkommunene og KLP til de nevnte 49% av 
aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS vil på fornybarkonsernets første dag tilsvare 
fordelingen mellom aksjonærene i TrønderEnergi AS. Eksempelvis vil en aksjonær som 
eier 5% av aksjene i TrønderEnergi AS i dag, etter etableringen fortsatt eie 5% av 



aksjene i TrønderEnergi AS, og i tillegg direkte eie 5% av 49% (dvs 2,45%) av aksjene i 
TrønderEnergi Vekst Holding AS. En oversikt over aksjefordelingen i TrønderEnergi 
Vekst Holding AS på etableringstidspunktet følger av vedlegg 6. 

 

Aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS er fritt omsettelige fra første dag. Dette 
betyr bl.a at eierne har valgfrihet mht hvorvidt de ønsker å øke, beholde, redusere eller 
selge sin eierandel i selskapet. 

 
KLP har signalisert vilje til å kjøpe aksjer fra kommuner som eventuelt ønsker å selge 
aksjer i TrønderEnergi Vekst Holding AS ifm etableringen. Det kan også tenkes at andre 
eksisterende eiere vil ønske å øke sin eierandel. TrønderEnergi legger derfor opp til en 
tilrettelagt omorganisering av eierskapet i TrønderEnergi Vekst Holding AS, der eiere 
som ønsker å kjøpe eller selge aksjer kartlegges, og der det deretter gjennomføres et 
samordnet kjøp/salg av aksjer iht standardiserte betingelser og med samme 
verdsettelse som legges til grunn for HitecVisions investering i det nye 
fornybarkonsernet. Mer informasjon om dette vil sendes ut i god tid før 
generalforsamlingen 22. juni 2022. 

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

Det er TrønderEnergi Vekst Holding AS og HitecVision som blir parter i 
aksjonæravtalen for det nye fornybarkonsernet. Avtalen inneholder en rekke 
bestemmelser og mekanismer som beskytter interesser styret i TrønderEnergi anser 
som viktige, også dersom TrønderEnergi Vekst Holding AS i fremtiden skulle 
redusere sin eierandel ned til 20%. En overordnet beskrivelse av innholdet i denne 
avtalen og andre sentrale avtaler følger i vedlegg 7. 

 

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

Krysseierskapet etableres ved at TrønderEnergi og dets eiere fra 
etableringstidspunktet vil eie 50% i fornybarkonsernet gjennom TrønderEnergi Vekst 
Holding AS, samtidig som fornybarkonsernet direkte/indirekte vil eie 18,98% av 
aksjene i TrønderEnergi Kraft AS. Videre så vil fornybarkonsernet levere omfattende 
tjenester til TrønderEnergi under en 15-årig avtale. I praksis vil denne avtalen sikre at 
TrønderEnergi drives videre like godt, sikkert og effektivt som i dag, bare med den 
forskjell at noen av de ansatte som utfører arbeidet er ansatt i det nye 
fornybarkonsernet og ikke i TrønderEnergi. Denne avtalen er også omtalt i vedlegg 7. 

 

En av hensiktene bak at det nye fornybarkonsernet har fått anledning til å kjøpe en 
minoritetsandel i vannkraftproduksjonen er at fornybarkonsernet skal ha en 
egeninteresse av å levere gode og kostnadseffektive tjenester til vannkraftselskapene 
basert på en selvkost-modell. 

 
5. Ivaretakelse av konsernets ansatte 
Ca 90% av de ansatte i dagens TrønderEnergi vil automatisk overføres til det nye 
fornybarkonsernet etter reglene om virksomhetsoverdragelse. Dette innebærer at de 
ansatte viderefører sine arbeidsforhold og sine arbeidsvilkår, til ny formell 



arbeidsgiver. Det blir ingen overtallighet i forbindelse med prosessen. 

Ca 10% av konsernets ansatte blir igjen i TrønderEnergi Kraft AS. Denne gruppen vil 
bekle de leder- og styringsroller som vannkraftlovgivningen krever at selskaper som 
eier vannkraftproduksjon skal ha tilgang til. I tillegg vil avdelingen for utførende 
vedlikehold av vannkraftanlegg forbli ansatt i TrønderEnergi Kraft AS. Dette er ansatte 
som ikke har oppgaver ifm virksomheten som overføres til fornybarkonsernet. 

Det er gjennomført en omfattende forankrings- og drøftingsprosess med de ansattes 
tillitsvalgte i TrønderEnergi om de planlagte endringene. Den grundige og reelle 
involveringen har gjort tillitsvalgte og ansatte trygge på prosessen og alle 
arbeidstakerorganisasjonene har gitt sin tilslutning. Eventuelle forhold som ikke 
reguleres av reglene om virksomhetsoverdragelse, planlegges løst ved frivillige 
ordninger. 

 
De ansattes representanter i styret i TrønderEnergi har stilt seg bak anbefalingen til 
eierne om å gi sin tilslutning til etableringen av fornybarkonsernet sammen med 
HitecVision. Det er derfor styrets oppfatning at de ansatte er godt ivaretatt i denne 
prosessen. 

 
6. Videre tidsplan og nødvendige eierbeslutninger/eierinvolvering 
Selve splitten av TrønderEnergi-konsernet og den etterfølgende transaksjonen med 
HitecVision er tenkt gjennomført gjennom flere transaksjoner, selskapsstiftelser, 
fisjoner og virksomhetsoverdragelser. Disse er kort oppsummert i vedlegg 8. 

 

Nedenfor følger en oppsummering av de eierbeslutninger som kreves for at 
planene skal kunne gjennomføres. 

 
6.1 Vedtak om fisjon 
Det planlegges en ekstraordinær generalforsamling 22. juni 2022, der eierne i 
TrønderEnergi AS skal ta stilling til om de godkjenner fisjonen av TrønderEnergi AS 
som er nødvendig for å etablere fornybarkonsernet. Formell innkalling til denne 
generalforsamlingen vil bli sendt ut så snart den er ferdig forberedt med fisjonsplan 
mm, antakelig ca. 8. juni 2022. 

Det er TrønderEnergis vurdering at dette oversiktsnotatet med vedlegg inneholder 
tilstrekkelig informasjon og dokumentasjon til å danne grunnlag for den kommunale 
behandlingen av spørsmålet om fisjon også før formell innkalling til generalforsamling 
med vedlegg foreligger. 

 
6.2 Vedtak om kapitalforhøyelse i TrønderEnergi AS 
I generalforsamlingen 22. juni vil også kapitalforhøyelsen i TrønderEnergi Vekst 
Holding AS godkjennes (omtalt i vedlegg 7). Det vil sannsynligvis gjennomføres ved at 
generalforsamlingen treffer beslutning om tildeling av styrefullmakt til 
kapitalforhøyelse, og ved at hver av eierne i TrønderEnergi AS gir styreleder fullmakt 
til å tegne hver eiers andel i slik kapitalforhøyelse (eierne skyter tilbake deler av 
aksjene mottatt i TrønderEnergi Vekst Holding AS, slik at de samlet reduserer sin 
direkte eierandel fra 100% til 49%). 

 
6.3 Beslutning om å opprettholde, redusere eller øke eierens aksjepost i 



TrønderEnergi Vekst Holding AS 
Aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS er omsettelige fra første dag. Den 
tilrettelagte prosessen for omsetning av aksjer mellom eierne i TrønderEnergi Vekst 
Holding AS (jf. punkt 3 over) er tenkt gjennomført umiddelbart etter gjennomføring av 
HitecVisions investering i fornybarkonsernet, rundt 
1. september 2022. Dette er for å muliggjøre kjøp og salg basert på samme verdi som 
den som er fremforhandlet med HitecVision. Dette betyr at kommuner som ønsker å 
kjøpe eller selge aksjer i TrønderEnergi Vekst Holding AS gjennom den tilrettelagte 
prosessen, må fatte relevante beslutninger om dette i god tid før 1. september 2022. 

 
6.4 Tiltredelse av aksjonæravtale for TrønderEnergi Vekst Holding AS 
Som nevnt over vil det etableres en egen aksjonæravtale for TrønderEnergi Vekst 
Holding AS. Denne aksjonæravtalen trer i kraft ved gjennomføring av fisjonen, men 
det legges opp til at denne undertegnes av de respektive eierne i TrønderEnergi Vekst 
Holding AS (og TrønderEnergi AS) i forbindelse med generalforsamlingen omtalt i 
punkt 6.1 og 6.2. Forslag til aksjonæravtale vil sendes ut innen utgangen av april 2022. 

 
 

6.5 Oppsummering av fullmakter som den enkelte eier må 
medbringe på generalforsamling 22. juni 2022 

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

1. Stemme for foreslått fisjonsplan i TrønderEnergis generalforsamling, med utskillelse av 
virksomhet som skal inn i det nye fornybarkonsernet til et nystiftet eierselskap, 
TrønderEnergi Vekst Holding AS. 

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

3. Signere aksjonæravtale i TrønderEnergi Vekst Holding AS. 
 

6.6 Støtte til den kommunale beslutningsprosessen 
TrønderEnergi antar at det er nødvendig med kommunal beslutningsprosess i hver 
eierkommune før kommunene kan avgi stemme på den ekstraordinære 
generalforsamlingen 22. juni og før aksjonæravtalen for TrønderEnergi Vekst Holding 
AS kan inngås. 

TrønderEnergi vil tilby informasjonsmøter på video (Teams) den 26. april kl 11-12 og 
29. april kl 11- 12, for å gi svar på spørsmål fra kommunene ifm saksforberedelse og 
gjennomføring av sine respektive beslutningsprosesser. Eventuelt behov for 
ytterligere bistand avklares nærmere. 

 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren anbefaler Frøya Kommunestyret å gir sin tilslutning til fremlagt plan for 
omorganisering av virksomheten i TrønderEnergi som vist i saken. 
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BEGRUNNELSE FOR NY KONSERNSTRUKTUR

1 Energibransje i stor utvikling gir muligheter for TrønderEnergi
Energibransjen er i en voldsom utvikling blant annet for asvare opp de store klimautfordringene

verden står ovenfor. Norge må gjennom en stor energiomstilling for at vi skal klare a levere på de

utslippsmålene vi har frem mot 2030 og 2050. Etterspørselen etter fornybar energi stiger kraftig i

hele verden, drevet av den helt nødvendige omstillingen til et nullutslippssamfunn. Dette ser vi også i

Norge: Fra en situasjon der vi i flere år har hatt overskudd på kraft, opplever vi nå at økt etterspørsel

er i ferd med aspise opp overskuddet.

Grønn omstilling går fra ord til handling. Vi ser betydelig skjerping i klimamål og

handlingsplaner/virkemidler. FNs bærekraftsmå I og Parisavtalen er sentrale premissgivere. For EU er

klimamålene satt i 2016 skjerpet og ambisjonen er nå økt til 55% CO2-reduksjon innen 2030. EUs

Green Deal fra 2019 har blant annet som hovedmal a flytte kapital til bærekraftige investeringer som

driver den grønne omstillingen. Kostnad for CO2-utslipp vil være en viktig del av klimapolitikken

fremover. Kvoteprisen i Europa (EU-ETS) vil være høy og CO2-avgiften til ikke-kvoteplikting sektor i

Norge vil stige kraftig frem mot2030. FN sin klimarapport fra januar 2022 understreker at det haster

a redusere klimagassutslippene. Gjennomgripende endringer må til, også for energisystemet.

I mai 2021 lanserte IEA (International Energy Agency) sitt scenario for «netto nullutslipp» innen 2050,

som peker på kraftige tiltak innen produksjon, industri, transport etc. På global basis mener IEA at

investeringene i fornybar energi må tredobles innen 2030. Fra og med 2030 må det hvert eneste år

bygges ut 630 GW med ny solkraft og 390 GW med vindkraft. Ettersom sol- og vindkraft ikke er

regulerbare energikilder, så vil dette kreve store ekstrainvesteringer i strømnettet. IEA skriver at de

forventer en firedobling av investeringene i fleksibilitet. Ifølge nylige utspill fra Statnett er det behov

for en betydelig raskere utbygging av ny kraftproduksjon, både landbasert vind, sol og havvind. Det

er full stopp i planlegging og godkjennelse av nye vindprosjekter i Norge i dag og kraftoverskuddet i

Norge går mot null allerede i 2026.

Fornybar energi er stadig oftere konkurransedyktig, da teknologikostnadene har falt mye og for

mange teknologier fortsatt fallende. Globalt utkonkurrerer stadig oftere solkraft annen energi-

produksjon. Flere og flere steder er det billigere å bygge ny sol og vindkraft ennå drifte eksiterende

ku II og gasskraftverk.

Det er forventet en betydelig økning i kraftforbruket, blant annet som følge av elektrifisering. IEA

legger i sin rapport til grunn at det totale strømforbruket nesten vil fordobles frem mot 2050. NVEs

siste kraftmarkedsanalyse anslår at elektrifisering av transportsektoren gir 13 TWh økt forbruk frem

mot 2040 og datasentre/landbasert industri gir et økt forbruk på 16 TWh i samme periode.

Energieffektivisering er også et viktig virkemiddel i energiomstillingen. NVE forventer at

strømforbruket i bygg går ned med 6 TWh frem mot 2040.

Den nødvendige overgangen fra fossil til fornybar energi gjennom vindkraft og solkraft fører til at

mer av kraftproduksjonen ikke kan reguleres. Dette betyr økt variasjon i produksjonen; det vil i

perioder med lite vind og sol være mindre tilgjengelig kraft, mens i perioder med mye vind og sol vil

være overskudd av kraftproduksjon. Samtidig er mye av elektrifiseringen knyttet til effektkrevende

utstyr, eksempelvis lading. Dette gjør at Statnett og nettselskapene får større utfordringer med å

holde energisystemet i balanse. Som en følge av dette oppstår det behov for tjenester og markeder

for fleksibilitet både på produksjonssiden og forbrukssiden, som skal bidra til å løse utfordringene



knyttet til nettkapasitet, variabel kraftproduksjon og økende forbruk. På forbruksiden handler

fleksibilitet om ahindre forbrukstopper gjennom: aflytte forbruk i tid eller mellom ulike

energibærere, styring av effekten eller lokalt salg av energi mellom forbrukere. På produksjonssiden

handler det blant annet om akunne øke og redusere kraftproduksjonen som respons på

kraftbehovet.

De siste månedene har også vist hvor viktig det er at Europa er selvforsynt med energi, og det tilfører

en ytterligere alvorlig dimensjon til nødvendigheten av det grønne skiftet. I Norge er vi i dag i en

situasjon der vi har nok grønn energi til oss selv, men når resten av Europa skal komme seg dit, vil det

oppstå nye behov.

Ikke må vi bare produsere mer, vi må også lage tjenester av strømmen. Slik tellerskritt i sin tid ble til

ringetid og datamengde, må kilowattimene bli til driftstimer på passasjerflyet, hurtigbåten og

gravemaskinen. De må bli til kilometer på laste- og personbiler, og til temperatur i kjøledisken i

matbutikken. Vi må utvikle enda bedre løsninger for produksjon av egen strøm, for eksempel

løsninger som gjør at bilen og huset ditt kan sende strøm ut på nettet, når det trengs.

2 Trøndelagsregionen har et uforløst potensial for grønn vekst
Trøndelagsregionen har svært gode forutsetninger for fornybar industri med en sterk kombinasjon av

høy kompetanse og gode naturressurser. Trondheim har Norges klart ledende teknologimiljø anført

av NTNU og SINTEF, med stort fokus på fornybar energi gjennom instituttene NTNU Energy og SINTEF

Energi. Disse miljøene har lang historikk for kommersialisering av forskning. De siste 10 årene har

SINTEF gjennomført 80+ kommersialiseringer i form av lisensiering og oppstart av nye virksomheter,

og i regionen er det en sterk satsing på samarbeid mellom akademia og næringsliv. Fornybarklyngen

RENERGY med hovedsete i Trondheim. Denne samler aktører og teknologier fra hele verdikjeden for

samarbeid rundt fremtidens energiløsninger.

Vi ser også at vår region har god tilgang på fornybar kraft (12-13 TWh vann og vind), samt relativt

lave kraftpriser fram mot 2030 sammenlignet med andre regioner i Norge.

Det er imidlertid få grønne flaggskipprosjekter eller store energiselskaper i Trøndelag sammenlignet

med andre regioner i Norge. Både TrønderEnergi og NTE er relativt små sammenlignet med aktørene

vi finner spesielt på Østlandet, Sørlandet og Vestlandet. Figuren nedenfor illustrerer lokalisering til

noen av de store aktørene og kommende store fornybarprosjekter.
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Statnett sin investeringsplan gir indikasjoner på forventet utviklingen av investeringer og

næringsutviklingen fremover. Denne planen viser at mindre enn 7% av planlagte nettinvesteringer er

i Trøndelag og Møre og Romsdal (denne regionen har 15% av befolkningen}.

Trøndelagsregionen har på tross av gode forutsetninger foreløpig ikke utnyttet potensialet som ligger

i den grønne veksten.

3 TrønderEnergi har en attraktiv fornybarplattform
TrønderEnergi har de siste årene gått fra å være et tradisjonelt, regionalt energiselskap, til å bli en

nasjonal aktør innen fornybarproduksjon, energieffektivisering og elektrifisering - og med nordiske

ambisjoner. Etter at utbyggingen av Orkla-vassdraget var ferdig på SO-tallet, har TrønderEnergi hatt

liten vekst i produksjonen før nå de siste årene. Vindkraftsatsingen gjør at konsernet har nær doblet

produksjonen av fornybar energi.

TrønderEnergi har etablert et solid utgangspunkt for videre vekst, og er i dag en betydelig regional

vannkraftaktør med 18 operative kraftverk (1,8 TWh eierskap og drift av 2,4 TWh}. TrønderEnergi er

den nest største vindpark-operatøren i Norge, med 14 operative parker i 2021 (eierskap til nesten 1

TWh vindkraft, operatør for 3,3 TWh}. Over tid har TrønderEnergi bygget opp et svært kompetent

energiforvaltningsmiljø, med 6 TWh kraftproduksjon under energiforvaltning og 1 TWh forvaltning

for tredjeparter (der TrønderEnergi ikke har eierinteresser}.

Gjennom datterselskapene Ohmia satser TrønderEnergi stort på energieffektivisering og

elektrifisering innenfor flere bransjer. Datterselskapene Ohmia har i dag kontorer i Oslo, Gjøvik,

Stavanger og Bergen. Konsernet er gjennom datterselskapet Ohmia Charging størst i Norge på

elbillading til borettslag og sameier, og datterselskapet Ohmia Retail er størst i Norge innenfor

energistyring og overvåkning til dagligvarehandelen. Datterselskapet Ohmia Construction er ledende

i utviklingen av utslippsfrie byggeplasser. TrønderEnergi har i dag hele Norge som markedsområde,

og konsernet ser store muligheter til å utvikle virksomheten gjennom å bruke vår kompetanse også i

Norden.



TrønderEnergi har utviklet en unik og attraktiv vekstplattform, basert på flere sterke fortrinn:

• Området energiforvaltning er klargjort for vekst gjennom store investeringer de siste årene

o Vår nye operasjonssentral på Berkåk ble ferdigstilt medio 2020. Den nye sentralen gir

store og moderne omgivelser med støtte forfullverdig oversikt og kommunikasjon

for driftspersonell. Sentralen styrer over 200 vindmøller og 18 vannkraftverk.

o Konsernet har 14 årsverk innen kunstig intelligens. Dette er et ledende miljø i norsk

energibransje, og på nivå med de beste på europeisk basis. Disse ressursene jobber

mot alle deler av virksomheten, både mot produksjonssiden, energiforvaltning,

elektrifisering og energieffektivisering.

o TronderEnergis digitale plattform er forberedt for vekst og i stand til å møte et stadig

mer komplekst energimarked. Konsernet har sterke samarbeid med ledende aktører

som Microsoft, ABB og Volue.

o TrønderEnergi har etablert en svært sterk kompetansebase innen optimalisering av

energi, analyse og energimarkedet.

• TrønderEnergi har operasjonell erfaring i hele verdikjeden for fornybar produksjon:

prosjektutvikling, prosjektutbygging, drift, energiforvaltning, eierskap, interessenthåndtering

og finans. Dette gjør at konsernet kan ta industrielle posisjoner i hele verdikjeden, og hente

ut merverdi sammenlignet med mange andre aktører (som ofte er rene prosjektutviklere

eller finansielle aktrer).

• TrønderEnergi har lang erfaring fra drift av kraftproduksjonsanlegg, som kan utnyttes i

plan/byggefase for asikre løsninger i drift som gir størst verdiskaping for eierne av

anleggene. Mange av de nye aktørene i energimarkedet har ikke tilsvarende erfaring.

• TrønderEnergi har en sterk ingeniør- og utviklingskompetanse, og konsernet samarbeider

med både ledende forskningsmiljøer og høykompetente kommersielle virksomheter.

Konsernet har tette relasjoner til Norges ledende teknologimiljø anført av NTNU og SINTEF,

med den lange historikken de har for kommersialisering av ny teknologi.

• Gjennom satsingen mot bedriftsmarkedet (Ohmia-selskapene) har TrønderEnergi

opparbeidet god kompetanse på energieffektivisering, spesielt inn mot dagligvarebransjen.

Denne kompetansen vil også bli styrket fremover gjennom ytterligere vekst og satsinger mot

nye segmenter i bedriftsmarkedet.

• TrønderEnergi har gått fra ca 115 ansatte for tre år siden til ca 280 ansatte i dag. En stor del

av økningen i antall ansatte er knyttet til de nye satsingene våre på elektrifisering og

energieffektivisering. I tillegg har veksten på vindkraftproduksjon bidratt til mange nye

arbeidsplasser og mulighet til bygge opp tunge fagmiljø.

• TrønderEnergi har en veldig fremoverlent og motivert organisasjon, og konsernet er

sertifisert som Great Place to Work. Mars 2022 vant TrønderEnergi pisen for beste

nykommer i SHE-indeksen (en vurdering av hvor gode virksomhetene er på likestilling,

mangfold og inkludering), i konkurranse med flere av landets største bedrifter.

TrønderEnergi har utviklet en sterk kultur for endring og utvikling. Siden 2010 har TrønderEnergi gått

fra avere et vertikal integrert regionalt kraftselskap til en fornybarprodusent med ambisjoner

innenfor elektrifisering og energieffektivisering, med et Nordisk perspektiv. Figuren nedenfor viser

strukturprosesser (kjp/salg) som TrønderEnergi har gjennomført siden 2010. Eierne har støttet

denne utviklingen i hele perioden, noe som har vært avgjørende for at TrønderEnergi nå kan ta

ledende posisjoner i det nordiske energimarkedet og utnytte de store mulighetene som det grønne

skiftet gir.
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TrønderEnergi kan dokumentere en god verdiutvikling for eierne. Figuren nedenfor viser utvikling i

avkastning på egenkapitalen siden 2005. Historisk avkastning er basert på et faktisk aksjekjøp i 2005,

faktisk utbytte og observerte transaksjoner i TrønderEnergi-aksjen (for beregning av aksjeverdi).

Investeringen gir en totalavkastning på 196 % frem til siste kjente transaksjoner i aksjen (1.11.2021).

Dette gir en årlig gjennomsnittlig avkastning på 8,45 % over 16 år. Avkastningen inkluderer både

utbetalt kontantutbytte og verdiendring i aksjen



4 Sentrale virkemidler for arealisere vekstmulighetene og

opprettholde utbyttekapasiteten
Det grønne skiftet innebærer en stor og nødvendig omstilling av samfunnet. Omstillingen gir

muligheter for industri-, tjeneste- og næringsutvikling innenfor nye grønne næringer. TrønderEnergi

har et svært godt utgangspunkt for a utnytte dette, gjennom konsernets brede fornybarplattform og

lange operasjonelle erfaring i hele verdikjeden.

Høsten 2021 og vinteren 2022 har styret jobbet frem et forslag til en ny konsernstruktur og

innhenting av privat kapital som virkemidler for a utnytte de store mulighetene som det grønne

skiftet gir. Målsettingen er a etablere et nordisk fornybarselskap med base i Trøndelag, samtidig som

det opprettholdes en høy utbyttekapasitet, lav risiko og eierskap til "arvesølvet"

(vannkraft/nettvirksomheten).

4.1 Ny konsernstruktur som virkemiddel
Dagens eierskapsmodell begrenser TrønderEnergis mulighet for vekst og samtidig verne

utbyttekapasiteten. Styret foreslår en løsning hvor en ekstern privat investor går inn med 50%

eierandel i det nye fornybarkonsernet, gjennom a bidra med ny egenkapital tilsvarende

egenkapitalverdien av den virksomhet TrønderEnergi legger inn i det nye fornybarkonsernet. Styret

anbefaler en struktur med etablering av to separate konsern:

• TrønderEnergi AS (TE} består som et konsern med eierskap til 81% av vannkraftproduksjon i

TrønderEnergi Kraft AS (TEK), konsernets aksjepost i Tensio (nett) og 51% av det nye

fornybarkonsernet. TrønderEnergi Kraft AS opprettholder eierpostene i KVO, Driva og egne

vannkraftanlegg, rettighetene i NEA samt ivaretar operatøransvaret. TEK vil kjøpe enkelte

driftstjenester fra det nye fornybarkonsernet. Hovedformålet med TE/TEK vil vere a sikre

høy utbyttekapasitet, forvalte vannkraftproduksjonen og eierpostene i nettselskapet og

fornybarkonsernet.

• Et nytt fornybarkonsern, som består av 18,98% eierskap i vannkraften og all øvrig

virksomhet. Det nye fornybarkonsernet vil levere driftstjenester og

energiforvaltningstjenester til TE/TEK, og skape verdi for eiere og ansatte gjennom en

offensiv vekststrategi innen vind, sol, andre fornybare energibærere, energiforvaltning,

elektrifisering og energieffektivisering i det Nordiske markedet. Det nye fornybarkonsernet

er eiet 50% av TrønderEnergi/TrønderEnergis eiere og 50% av privat investor.

DNAet til TronderEnergi - «Energi for generasjoner» - vil også prege det nye fornybarkonsernet.

Dette er definert gjennom fire elementer i TrønderEnergis identitetsplattform: Vi skal gjøre det vi kan

for a realisere nullutslippssamfunnet fordi vi nsker a bygge bærekraftige samfunn nå, og for de som

kommer etter oss. Derfor skal vi jakte løsninger som sikrer tilgangen på fornybar energi,

effektiviserer energibruken og muliggjør omleggingen fra fossile til fornybare løsninger. For å få til

det ma vi vaere en baerekraftig Pioner. pen - Modig - Ansvarlig.



4.2 Verne utbyttekapasiteten
Sett fra et eiersynspunkt er evnen til å betale et vesentlig og stabilt utbytte svært viktig. I den nye

konsernstrukturen vil dette bli gjort ved at utbyttet fra 40 % eierskap i Tensio og 81 % eierskap i
vannkraftvirksomheten stort sett i sin helhet vil bli delt ut som utbytte til dagens eiere i TE.

Figuren nedenfor illustrerer kontantstrøm/utbytteevne for TrønderEnergi AS i den nye
konsernstrukturen, med 81% eierskap vannkraft og 40% eierskap Tensio, simulert med to forskjellige
kraftprisbaner; kraftprisbane fra analyseselskapet Thema Consulting og markedspriser Begge
kraftprisbanene viser et solid utbyttegrunnlag, samtidig som de viser at utbyttet framover fortsatt vil

være noe avhengig av kraftprisutviklingen.
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Simuleringene viser at det er mulig å opprettholde eksisterende utbyttepolitikk på NOK 200 millioner

i TrønderEnergi etter konsernsplitten. Framover vil det være naturlig å gjennomføre tiltak som
reduserer svingningene i resultatet. Dette vil kunne gjøres med lange kraftpriskontrakter mot

industriaktører og inngåelse av fastrenteavtaler.

4.3 Partnerskap med risikokapital
Tilgang til risikokapital

Så langt er vekstkapital skaffet til veie gjennom forskjellige tiltak i TrønderEnergi, blant annet

driftsforbedringer, salg av virksomhet, lavere utbytte i en lang periode og egenkapitalemisjoner mot

KLP i flere omganger.

Framover i tid vil det etter alt å dømme være færre muligheter til å skaffe kapital på tilsvarende vis,

da det er færre eiendelsposter å selge. Teoretisk kan eierposten i Tensio selges og på det måten

tilføre konsernet ca 2,5 milliarder NOK som kan brukes til investeringer innenfor nye områder. Men

de nye områdene vil representere en helt annen risiko enn det å eie nettvirksomhet, noe som tilsier

at salg av Tensio-posten ikke vil bidra til å sikre utbyttekapasiteten overfor dagens eiere.

Med nåværende struktur ville man maksimalt klare å hente ca 3,5 milliarder NOK (utover evt salg av

Tensio-posten), hensyntatt blant annet krav om minst 2/3 offentlig eierskap i vannkraften.

Vekststrategien krever betydelig kapitaltilførsel og innenfor dagens struktur er ikke dette mulig uten

også å redusere utbyttenivået betydelig.

Nye områder representerer også annen risiko enn vannkraft/nett og gjennomføring av veksten i

dagens struktur vil gi økt risiko for dagens eiere.



Styrets vurdering er at dette ikke er ønskelig for eierskapet i TrønderEnergi, og har av den grunn

utredet en alternativ organisering av eierskapet. En alternativ konsernstruktur lar dagens eiere

beholde eierskapet til vannkraften og nett, som Innebærer lav risiko og høy utbyttekapasitet, og

mulighet for avelge om de vil være med på de nye satsingene sammen med privat risikokapital.

Styret ser at fornybar- og kapitalmiljøene må finne sammen dersom vi skal klare aelektrifisere Norge

og Norden raskt nok.

Partnerskap

Den nordiske vekstambisjonen krever partnerskap med aktører som kan være med alfte

prosjektmulighetene både knyttet til økt produksjon av elektrisitet, vekst i salg av operatørtjenester

og energiforvaltning, vekst innenfor elektrifisering og energieffektivisering, samt mulig vekst innenfor

områder som hydrogen og biokraft.

I vurderingen av hvilken aktør som er best egnet som privat investor, har styret blant annet lagt vekt

på at aktøren har 1) betydelig tilgang til risikokapital 2) onsker abygge en nordisk fornybaraktør

basert på TrønderEnergi sin organisasjon og virksomhet og 3) har kompetanse om det norske

kraftmarkedet.

Styret har vurdert ulike kategorier av mulige partnere som norske industriaktører, norske

energiselskap, norske energifokuserte privat-equity fond, offentlige investorer samt utenlandske

fond og utenlandske energiselskaper.

Etter en samlet vurdering har styret valgt ainnga dialog og sluttforhandlet en avtale med fondet

HitecVision som mulig ekstern investor i det nye fornybarkonsernet. HitecVision er et norsk private-

equity fond med en sterk satsing innenfor fornybarsektoren og hovedkontor i Stavanger. HitecVision

har satt opp et dedikert fond mot fornybar energi, og har bygget opp et fokusert team med sterk

kompetanse innenfor energisystemet.



STRATEGI FOR DET NYE FORNYBARKONSERNET - SATSING PÅ FORNYBAR

PRODUKSJON, ELEKTRIFISERING OG ENERGIEFFEKTIVISERING I NORDEN

For arealisere veksten har styret og administrasjonen videreutviklet strategien for et nytt

fornybarkonsern sammen med mulig privat investor HitecVision. Nedenfor presenteres ambisjon,

satsingsområder og hovedstrategi for et nytt felleseid fornybarkonsern.

Elektrifisering og energieffektivisering står sentralt i strategien, sammen med videre

utbygging av fornybar produksjon. Kompleksiteten i energisystemet øker betydelig i takt

med elektrifiseringen og utbygging av ikke regulerbar kraftproduksjon. Dette krever dyp

innsikt og utvikling av digitale løsninger på flere og flere områder. Målet med det nye

fornybarkonsernet er derfor aha aktivitet i hele verdikjeden, fra strømmen produseres fra

fornybare energikilder som sol, vann, vind og hydrogen, via styring og håndtering av kraften, til
strømmen forbrukes som kilometer på elbilen, temperatur i frysedisken, timer på

anleggsmaskiner og kanskje også fly og båter. TrønderEnergi har allerede investert rundt 600
millioner kr i utslippsfrie byggeplasser, batterier og elbil-lading. Disse satsningene fortsetter i det

nye fornybarkonsernet.

Denne balansen i verdikjeden og en overordnet fremstilling av virksomhetsområdene i det

nye fornybarkonserriet er illustrert i figuren nedenfor.
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Det nye fornybarkonsernet vil sikre kompetansearbeidsplasser i regionen gjennom etablering av ny

virksomhet med kapital til avokse. Konsernet anslår at veksten vil kunne føre til 100-200 nye årsverk

i regionen, dvs. en tilnærmet dobling av antall ansatte i Midt-Norge kan være mulig. Det vil også

være betydelige ringvirkninger i form av kompetanseutvikling og arbeidsplasser hos leverandører og

samarbeidspartnere i regionen.



1 Ambisjon

TrønderEnergi og HitecVision har som ambisjon abygge et nytt sterkt, nordisk fornybarkonsern med

base i Trøndelag. Fornybarkonsernet skal være en toneangivende aktør innen fornybar

energiproduksjon, energiforvaltning, elektrifisering og energieffektivisering i Norden, med posisjoner

i Europa.

Vekstmulighetene frem mot 2030 er estimert til over 50 milliarder kr.
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2 Satsingsområder
Nedenfor presenteres satsingsområdene til det nye fornybarkonsernet, i tråd med illustrasjonen

ovenfor.

2.1 Fornybar produksjon
Om virksomheten fornybar produksjon

Det nye fornybarkonsernet vil ved oppstart høsten 2022 være eier av litt under 1 TWh vindkraft, 345

GWh vannkraft og tilby operatørtjenester for 5,9 TWh vannkraft og vindkraft. Operatørtjenester som

leveres fra det nye fornybarkonsernet er drift og vedlikehold (hovedsakelig vind), anleggsforvaltning,

prosjektledelse og energiforvaltning.

Drivere og utviklingstrekk fornybar produksjon

• Stor-skala elektrifisering av transport, tradisjonell og ny industri vil bidra til betydelig økt

etterspørsel av grønn energi de neste tiårene (dobling frem mot 2050)



• NVE anslår 56 TWh ny produksjonskapasitet fra vind i Sverige, Norge og Finland frem til 2030.

Dette er en betydelig vekst sammenliknet med dagens nivå på 73 TWh

• Solkraft er mindre modent enn vind, men er anslatt sta for ca. 16 TWh i kraftproduksjon i 2030 i

Norden, opp fra 3TWh i dag

• Sverige er det største vindmarkedet, med "60% av forventet produksjon i 2030

• Danmark og Sverige er ventet a bli de største solmarkedene

• Kraftprisene er ventet a komme opp på et godt nivå frem mot 2030

Hovedmål fornybar produksjon

Fornybarkonsernet skal ta en ledende nordisk posisjon med 10-15 TWh produksjon innen landbasert

vindkraft og storskala bakkemontert solkraft, med mulige posisjoner innen offshore vindkraft.

Hovedfokus er vekst innenfor landbasert vindkraft i Sverige og Finland.

2.2 Energiforvaltning
Om virksomheten energiforvaltning

Energiforvaltning omfatter tjenester som optimalisering av vannkraftproduksjonen, prognostisering

av tilsig/vind/kraftpris/kraftforbruk, overvåking og styring av produksjonsanleggene, omsetning av

kraften i energimarkedene, kraftavtaler til utbyggere av fornybar energi og store forbrukskunder og

balansering av produksjon og forbruk (fleksibilitet)

Energiforvaltningen bygger bro mellom fornybar produksjon og tjenester til bedriftsmarkedet, med

muligheter for a balansere kraftproduksjon og kraftforbruk og bruke kompetansen på tvers av

verdikjeden.

I løpet av de siste 2 årene er det satt i drift energiforvaltning for 9 nye vindparker, herunder 4

vindparker for tredjeparter (hvor TrønderEnergi ikke har eierandeler).

Det er til sammen ca 30 ansatte knyttet til energiforvaltning, hvorav over halvparten er tilknyttet

Nordens mest moderne driftssentral på Berkåk.

Drivere og utviklingstrekk energiforvaltning

• Det er et modent marked for energitjenester til tredjeparter innen vind, og produsenter

etterspør et bredere tjenestetilbud

• Nye reguleringer innen vannkraft (f.eks. splitt av driftssentral for nett og produksjon) gjør at

tredjeparts energiforvaltningstjenester blir mer attraktivt

• Tettere integrasjon av det nordiske og europeiske kraftmarkedet

• Kortere tidsoppløsning og behov for økende grad av digitalisering og automatisering i de

ulike markedene på kraftbørsen (intradag og balansemarkedet)

• Fremover vil det bli mer større variasjoner i kraftprisene og økte utfordringer med

balansering av strømnettet

Hovedmål energiforvaltning

Fornybarkonsernet skal være en ledende tjenesteleverandør av energiforvaltning i Norden for

produsenter av fornybar energi og bedriftskunder, med utgangspunkt i egeneide produksjonsanlegg

og satsingen på energiløsninger mot bedriftsmarkedet. Fornybarkonsernet satser også pa a etablere

et av de ledende krafthandelsmiljøene i Norden.



2.3 Elektrifisering og energieffektivisering
Satsingen nedstrøms omhandler elektrifisering og energieffektivisering gjennom energiløsninger

primært til større forbrukere/bedriftskunder. Dette omfatter blant annet energileveranse, avansert

energistyring, finansiering av energirelaterte anlegg og styring/overvåking av anleggene. Dette gjør

også at kunden kan fokusere på sin kjernevirksomhet. I løpet av de siste årene er det utviklet og

etablert tre sterke satsinger i bedriftsmarkedet gjennom merkenavnet Ohmia.

Ohmia-familien består av flere datterselskaper. Ohmias konsepter handler om å kunne tilby

energirelaterte tjenester tilpasset behovene i ulike bransjer. Dette skal bidra til en raskere

elektrifisering og omstilling til fornybarsamfunnet. Ohmia-familien består i dag av Ohmia Charging,

Ohmia Retail og Ohmia Construction.

Elbillading - Ohmia Charging

Om virksomheten Ohmia Charging

Ohmia Charging tilbyr elbillading som en tjeneste primært til borettslag og sameier i hele Norge.

Forretningsmodellen er en kombinasjon av langsiktige forskuddsbetalinger på ladeinfrastruktur fra

borettslaget/sameiet og ladeabonnement for enkeltpersonene.

Ohmia Charging har i dag ca 55.000 solgte parkeringsplasser og 4.300 abonnenter, og er

markedsleder i Norge. Ohmia Charging har 38 ansatte lokalisert i Trondheim, Oslo, Bergen og

Stavanger.

Drivere og utviklingstrekk elbillading

• Elbiler antas autgjore "100% av nybilsalget i Norge i 2025, grunnet bredere tilbud og kt salg

av elbil I distriktene

• Økt etterspørsel etter elbil-ladeanlegg i Europa etter hvert som andelen som har elbiler

nærmer seg nivåer i Norge

• Markedet for borettslag og flermannsboliger anslås å vokse opp mot 50% per år i sentrale

nordvesteuropeiske markeder de neste 5 årene

• Flere land innfører reguleringer som krever at borettslag installerer ladeanlegg for elbiler

• Akselerert utvikling av elbiler i middelklassen

Hovedmål Ohmia Charging

Ohmia Charing skal være markedsleder i Norge innen segmentet borettslag og sameier, med 130 000

parkeringsplasser og 65 000 abonnenter i 2030 og en omsetning på mer enn 300 millioner kr. Det er

også et mål å etablere sterke posisjoner i Norden og Europa innenfor samme nisje.

Energiinfrastruktur i dagligvarebransjen - Ohmia Retail

Om virksomheten Ohmia Retail

Ohmia Retail hjelper dagligvarekjedene med å håndtere energiinfrastruktur i butikkene (i første

omgang kjøl og frys). Dette omfatter oppgradering til mer bærekraftige løsninger, optimalisering av

samspillet mellom komponentene og overvåking av utstyret kontinuerlig. Ohmia Retail har

kompetanse innenfor prosjektering, drift og optimalisering av energiinfrastruktur, og tilbyr dette som



en helhetlig abonnementstjeneste. Erfaringsmessig gir løsningene en reduksjon i energiforbruket på

15% på nytt utstyr, og opptil 40% på gammelt utstyr.

Ohmia Retail er til stede i ca 2500 butikker i Norge, dvs over halvparten av alle butikkene. På

kundelisten står alle de store dagligvarekjedene.

Ohmia Retail har 21 ansatte lokalisert i Oslo, Bergen, Trondheim og på Gjøvik.

Drivere og utviklingstrekk dagligvarebransjen

• Dagligvarebransjen er en stor forbruker av kraft, med et volum på 2 TWh

• Dagligvarebransjen har høy grad av konsolidering i Norden og store deler av Europa, med et

fåtall store dagligvareaktører

• Økt energieffektivisering av kjøle- og fryseteknologi reduserer energiforbruket i

dagligvare butikkene

• Det er en utvikling i Europa mot felles teknologistandarder, og EU-direktiv som krever

utskiftning til naturlige kjlemedier innen 2030

• Fremover vil kjøl og frys utgjøre en større andel av butikkenes driftsutgifter, ettersom

ettersprselen etter kjlevarer ker

Hovedmål Ohmia Retail

Ohmia Retail skal være foretrukket energi- og bærekraftspartner for dagligvarebransjen. Selskapet

skal være markedsleder i Norge, med omsetning på over 500 millioner kr i 2024. Ohmia Retail skal

ekspandere til Norden og videre til flere europeiske land, som kan gi et omsetningspotensial på over

1 milliard kr.

Utslippsfrie byggeplasser -  Ohmia Construction

Om virksomheten Ohmia Construction

Ohmia Construction fokuserer på bygge- og anleggsbransjen, der man ser en kraftig økning i

etterspørselen for klimavennlige løsninger. Ohmia Construction ønsker å bidra til en lønnsom og rask

elektrifisering av bygge- og anleggsbransjen.

Ohmia Construction leverer «plug and play» ladesystemer som gjør det enkelt, oversiktlig og

kostnadseffektivt for entreprenører og byggherrer elektrifisere sine driftsoperasjoner.

Ladeløsningene leveres som en helhetlig tjenesteløsning, der Ohmia Construction tar fullt ansvar for

planlegging, klargjøring og rigging, samt drift, rapportering og overvåking gjennom prosjektet.

Infrastrukturen består av løsning med hurtiglading og batteri. Ohmia Contruction er den ledende

aktøren i dette voksende markedet.

Ohmia Construction har 6 ansatte lokalisert i Trondheim og Oslo.

Drivere og utviklingstrekk utslippsfrie byggeplasser

• Norske myndigheter krever nullutslippsbyggeplasser innen 2030

• Flere større bykommuner har tydelige strategier og klimahandlingsplaner hvor utslippsfrie

byggeplasser er et viktig virkemiddel

• Det forventes ingen tilsvarende regulering på EU-nivå før 2050, men det er flere

pilotprosjekter i sentrale byer (f.eks. Goteborg, Helsinki, København) som ser til Norge som

eksempel



• Økt etterspørsel etter helhetlig tjenestetilbud og ekspertise innen grønn infrastruktur

• Teknologiutvikling legger til rette for elektrifisering av byggeplasser (hurtiglading,

standardprotokoller, forbedret batteriteknologi, serieproduksjon av elektriske

anleggsmaskiner)

• Hydrogen kan bli mulig som energikilde til batterier, noe som vil øke omfanget av potensielle

byggeplasser

• Antar betydelig vekst i antall nullutslippsbyggeplasser, fra ca. 200 byggeplasser i 2022 til ca.

1800 byggeplasser i 2030.

Hovedmål Ohmia Construction

Ohmia Construction skal være foretrukken energi- og bærekraftspartnerfor bedrifter i bygg- og

anleggsverdikjeden. Ohmia Construction skal være markedsleder i Norge, med 25% markedsandel og

over 500 millioner kr i omsetning. På sikt er det en ambisjon askalere virksomheten til Norden og

Europa.

Mulig nye satsinger nedstrøms

Naeringsbygg - solkraft pa tak

Eiendomssektoren møter stadig strengere krav fra både offentlig sektor og markedet om kutt i

klimautslipp og gjennomføring av andre miljøtiltak. Byggeiere ser en risiko ved aikke ha fokus på

miljø og bærekraft, men de har begrenset kompetanse, ressurser og finansiell kapasitet til a
gjennomfore betydelige investeringer i miljvennlige tiltak.

Det vil komme krav om «grønne bygg» for aoppna gode finansieringsbetingelser. EUs taksonomi

setter kriterier for hva som kan defineres som en bærekraftig aktivitet for investeringsformål. Det

betyr at lån, forsikringer og investeringer tilknyttet «grå bygg» innebærer høy risiko og at «grønne

bygg» tilbys bedre betingelser. Fokus på bærekraft gjør byggeiere mer attraktive for kunder, de

tiltrekkes enklere av serise leverandrer og gjr dem til mer attraktive arbeidsgivere.

Solkraft er den produksjonsteknologien som vokser raskest i verden. Kun 2,5 % av dagens tilgjengelig

takflater blant næringsbygg er benyttet til solcellepaneler. Dette er et umodent marked som gir

potensial til åta en markedsledende posisjon gjennom sterk kompetanse på produkt og installasjon.

Finansiering av solcelleanlegg, spesielt på eksisterende bygg, har også lenge vært en hovedutfordring

for bransjen.

Det nye fornybarkonsernet ser et potensiale for åta et umodent og hurtig voksende marked innen

utnyttelse av solenergi. Organisasjonen jobber med forretningsutvikling av et konsept som leverer

solenergi til eiendomssektoren, med en helhetlig håndtering av energiforvaltningen for askape

fremtidens «Grønne Bygg». Kunden tilbys en helhetlig løsning for lokal produksjon av solenergi, uten

at kunden behøver å investere i paneler eller ha teknisk kunnskap selv. Det kan også være mulig a
levere andre tjenester som lagringslosninger, ladelsninger, optimalisering av energi- og effektbruk i

bygget, solprognoser for optimalisering av energibruk i bygget og fleksibilitetstjenester. Som en

heiintegrert tjenesteleverandør vil dette også redusere antall kontaktpunkt for kunden på

leverandørsiden.



Industri- elektrifisering og energieffektivisering

Det er store potensialer for elektrifisering og energieffektivisering i prosessindustrien. Aktuelle

markeder i Norge kan være næringsmiddel, treforedlings- og papirindustri. I disse bransjene er det

over 130 store aktører med et forbruk på over 12,4 TWh termisk/år. Det er størst potensiale a hente

på de fabrikkene der det benyttes fossile energikilder i dag (antas at ca 40% av det ovennevnte

norske markedet benytter fossile kilder). Det er også store potensialer i Europa for elektrifisering,

eksempelvis anslås det at 95% av fabrikkene i Tyskland, UK og Italia benytter fossile kilder.

Viktige drivere både i det norske og europeiske markedet er a redusere CO2-utslippene vesentlig og

samtidig ha mulighet til betydelig energieffektivisering. For a utnytte dette potensialet, jobber

organisasjonen med forretningsutvikling av et konsept med en «energy-as-a-service»-modell. Dette

er en «abonnementsløsning» for varme/kjling som inkluderer strøm, prosjektering, installasjon,

teknologi, drift og vedlikehold av energirelatert infrastruktur.

2.4 Mulige nye satsingsområder
Det nye fornybarkonsernet kan være en aktiv utvikler av industriskala produksjon av bærekraftige

energibærere med nordisk ambisjon, bygget på industriell posisjon i Trøndelag.

Hydrogen

Hydrogen er viktig for det grønne skiftet. EU har satt ambisiøse mål, og norske myndigheter har

anerkjent behovet for en hydrogenstrategi. Industrien ser også behovet for a redusere fotavtrykket.

Kostnadene for hydrogenproduksjon minker, med en estimert kostnadsreduksjon på 60% innen

2030. Økt CO2-avgift og andre virkemidler er viktig for omstilling til hydrogen.

En mulig ambisjon som utforskes er a etablere oss som en regional hydrogenaktør med gode

vekstmuligheter, som posisjonerer seg for muligheter nasjonalt/nordisk/nord-europeisk frem mot

2030. Hovedstrategien er a prioritere hydrogen til bruk i maritim og landbasert transport. I første

omgang er fokus pa a sikre støtte fra Enova for a etablere et hydrogenknutepunkt på Hitra, for

deretter a kunne ekspandere virksomheten.

Biogass

Biogass er en moden teknologi, brukt kommersielt i stor skala i dag og har et enormt

markedspotensial ved a enkelt kunne erstatte naturgass. Biogass består av lik kjemisk

sammensetning som naturgass, og vil dermed kunne brukes til alle de samme formålene uten store

infrastrukturinvesteringer. For prosesser som ikke enkelt kan elektrifiseres direkte, er biogass ofte

den rimeligste og enkleste løsningen mot fornybarsamfunnet.

Markedet for biogass forventes a ha en årlig vekst på over 20% i Norge frem mot 2030. Den siste tids

geopolitiske hendelser og krigen i Ukraina har satt biogass ytterligere på dagsorden. EU kommisjonen

har målsatt et høyere mål for produksjonen av biomethan (oppgradert biogass) og nsker a vokse

mer enn 11 ganger dagens produksjon i Europa innen 2030.

Det nye fornybarkonsernet vil ha en sterk posisjon i biogassmarkedet gjennom eierposten i

Scandinavian Biogas Fuels  (SBF,  hovedkontor i Stockholm). Konsernet er den største eieren i SBF,

med en andel pa 12,2%.  SBF  eier verdens største produksjonsanlegg for flytende biogass drivstoff

(LBG) på Skogn, som TrønderEnergi har vært med a bygge opp. SBF er en stor regional og global aktør

innen biogass, med fem operasjonelle fabrikker og et betydelig vekstpotensial.



Gronne neringsarealer

God tilgang på fornybar energi og en konkurransedyktig kraftpris i vår region muliggjør større

industrietableringer, som gir fordelaktige ringvirkninger både for regionen og våre eierkommuner.

Det er også strategisk viktig for det nye fornybarkonsernet og TrønderEnergi å skape vekst i regionen

gjennom a ke bruken av fornybar energi.

Det nye fornybarkonsernet kan være en bidragsyter for autvikle industriarealer i Midt-Norge, som gir

en bærekraftig industrivekst i regionen, skaper kraftetterspørsel og lokal verdiskapning hos

eierkommunene.

Stotte til grundermiljoet i regionen

Det pågår et arbeid for abidra til etablering av et pre-såkornfond i Trondheim. Dette er et fond som

går inn tidlig i selskaper, og vil hjelpe med astyrke grundermiljøet i regionen. Etablering av et slik

fond vil skje med flere partnere i regionen.

2.5 Langsiktige utviklingsprosjekter
TrønderEnergi er involvert i flere langsiktige utviklingsprosjekter knyttet til fremtidens energimarked,

som vil bli videreført i det nye fornybarkonsernet. Ett av dem er prosjektet +CityxChange. Løsningene

i prosjektet skal bidra til at det blir mer lønnsomt å investere i fornybare energiløsninger. Fire

områder i Trondheim skal gjennom prosjektet utvikles slik at de i så stor grad som mulig skal være

selvforsynt med energi i fremtiden. Gjennom +CityxChangeskal det testes og demonstreres løsninger

som bidrar til innovasjon, grønn næringsutvikling og bærekraftig utvikling. Løsningene utvikles og

testes sammen med 31 partnere (blant annet AtB, ABB, NTNU, Trondheim kommune, Kjeldsberg,

Statkraft og TrønderEnergi) i 10 europeiske land, alt fra store multinasjonale selskap til små

virksomheter, universitet og andre byer.

3 Finansielle forhold
Fornybarkonsernet vil i første fase få en investeringskapasitet på mellom 15 og 20 milliarder kr, og

dette er kapital som allerede er sikret gjennom den avtalen som er inngått med HitecVision.

Kapitalen skaffes til veie gjennom egenkapitaltilførsel fra HitecVision og låneopptak, basert på at

fornybarkonsernet vil være tilnærmet gjeldfritt på oppstartstidspunktet.

Etter at den innledende kapitalbasen er ferdig investert, vil eierne av fornybarkonsernet (HitecVision

og det kommunale/KLP eide holdingselskapet TrønderEnergi Vekst Holding AS) avgjøre hvordan

videre finansiering skal foregå. Det er ikke lagt føringer på hvordan dette skal skje i den avtalen som

er fremforhandlet mellom partene. Hvordan den videre utvikling av fornybarkonsernet etter første

fase skal foregå, er dermed et spørsmål som krever enighet mellom partene på det tidspunktet. Det

er antatt at den første investeringsfasen vil ta omtrent 5 år, men dette er avhengig av mange forhold

og det kan ta både kortere og lengre tid.
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Vedlegg 3: Struktur i utsatt oppgjør

Iht. Investeringsavtalen mellom TrønderEnergi AS  ("TE"),  senere TrønderEnergi Vekst Holding AS ("TE
Vekst Holding"), og HitecVision  ("HV")skal det nye fornybarkonsernet("Fornybarkonsernet") være 50/50
eid av HV og TE Vekst Holding fra starten. Det skal deretter skytes inn verdier i Fornybarkonsernet i
størrelsesorden NOK 7,5 milliarder, hvorav HV skal skyte inn NOK 1,5 milliarder i kontanter og TE Vekst
Holding skal skyte inn aksjer og eiendeler verdsatt til omtrent NOK 6 milliarder. HV skal i tillegg bidra med
ytterligere NOK 4,5 milliarder ved fremtidige kapitalbehov i Fornybarkonsernet. For akompensere for skjevt
bidrag i innskuddene i Fornybarkonsernet fra start (20 % av verdien fra HV og 80 % fra TE Vekst Holding),
fastsetter Investeringsavtalen at det skal etableres en selgerkreditt (såkalt Vendor Loan Note) mellom HV
og TE Vekst Holding.

Selgerkreditten mot HV gjøres opp løpende i tilknytning til fremtidige kapitalinnskudd i Fornybarkonsernet.
Intensjonen er at TE Vekst Holding og HV skal opprettholde sine 50% eierandeler ved fremtidige emisjoner
i Fornybarkonsernet, med mindre emisjonen gjennomføres som rettet emisjon mot en av aksjonærene.
Dette oppnås ved at HV skyter inn tegningsbeløpet for både TE Vekst Holding og HV, og at innskudd på
vegne av førstnevnte blir motregnet mot utestående hovedstol og renter under selgerkreditten. Formålet
med dette arrangementet er at HV kan bidra med kapital på slike tidspunkter i fremtiden der kapitalen kan
sysselsettes til nye investeringer, samtidig som man oppnår betydelig grad av sikkerhet for at kapitalen fra
HV faktisk er tilgjengelig for Fornybarkonsernet samt at partenes interesser i Fornybarkonsernet er
samsvarende fra første dag. Ved fremtidige kapitalinnskudd vil det ikke være behov for verdsettelser av
Fornybarkonsernet, og TE Vekst Holding vil kunne delta i emisjoner og forsvare sin 50% eierandel i en
betydelig tidsperiode uten at eierne i TE Vekst Holding vil måtte bidra med ny kapital.

Den avtalte varigheten på selgerkreditten er 5 år regnet fra tidspunktet for gjennomføring av investeringen,
med mulighet for forlengelser dersom Fornybarkonsernets kapitalbehov er lavere enn antatt i den første
femårsperioden. Avtalt varighet på nedbetaling/investeringsprogram ivaretar behovet for en hensiktsmessig
balanse mellom ønske om et høyt tempo på innskudd av kapital og investeringer i Fornybarkonsernet, og
samtidige behov for asikre grundige og gode investeringsprosesser.

Dersom HV eller TE Vekst Holding avstår fra adelta i emisjoner, vil det selskapet som avstår utvannes til
rabatt. I selgerkredittperioden vil en part, ved investeringer som ligger innenfor kjernevirksomhet og
forhåndsavtalte investeringskriterier, måtte velge mellom a delta i egenkapitalfinansieringen eller bli
utvannet med betydelig rabatt. Selgerkreditten forrentes med stigende rentesats etter de første to årene for
skape et insentiv for HV til rimelig fremdrift i egenkapitalinvesteringene i Fornybarkonsernet.

Selgerkreditten er sikret med pant i samtlige av HVs aksjer i Fornybarkonsernet, dvs. 50% av den totale
aksjebeholdningen i Fornybarkonsernet. Dette gir en betydelig buffer mot verdifall i aksjene i
Fornybarkonsernet.

1



Vedlegg 4: Garantier og skadesløsholdelser i Investeringsavtalen

Som et grunnlag for gjennomføring av Investeringsavtalen mellom TrønderEnergi Vekst Holding AS ("TE
Vekst Holding") og HitecVision ("HV"), avgir TE Vekst Holding visse garantier/forsikringer til fordel for HV
knyttet til de eiendeler som overføres fra TrønderEnergi AS ("TE") til det nye fornybarkonsernet
("Fornybarkonsernet"). Omfanget av garantiene/forsikringene avgitt til HV anses som markedsmessig sett
opp mot tilsvarende transaksjoner.

I tillegg til de alminnelige garantiene/forsikringene knyttet til egenskaper ved den overdratte virksomheten
(gyldigheten av sentrale avtaler med tredjeparter, etterlevelse av offentlige krav etc.), avgis det visse
særskilte skadesløsholdelser i relasjon til identifiserte risikoforhold ved Fornybarkonsernets virksomhet. For
skadesløsholdelser gjelder det ingen beløpsmessige eller tidsmessige begrensninger og det kan særskilt
nevnes at slik skadesløsholdelse er gitt i tilknytning til økonomisk tap som oppstår som følge av Fosen-
dommen i Høyesterett. Følger saken eventuelt får for vindkraftindustrien generelt omfattes ikke av
skadesløsholdelsen, bare de direkte virkningene for Fornybarkonsernets eierandeler i Storheia og Roan
vindkraftverk.

Eventuelle krav knyttet til garantier/forsikringer eller skadesløsholdelser kan som utgangspunkt motregnes
mot selgerkreditten beskrevet i vedlegg 3. Det er således begrenset risiko for at TE Vekst Holding kommer
i ansvar som det ikke finnes dekning for innenfor selskapets egne midler.
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Vedlegg 5: Selskapsstrukturen i TrønderEnergi og Fornybarkonsernet etter utskillelsen

Figuren under er et forenklet kart som viser strukturen etter gjennomføring investering med tilknyttet
reorganisering:
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Vedlegg 6 - Oversikt over aksjonærer i TrønderEnergi Vekst Holding AS på etableringstidspunktet

Navn Postnr.lsted Ernail/Kontaktinfo Org.nummer Eierandel
Fo kommune 7260 964982 597 1.22%
Heim kommune 7200 920 920 004 2.38%
Hitra kommune 7240 938 772 924 1.32%
Holtålen kommune 7384 937 697767 0,66%
Indre Fosen kommune 7100 944 305 483 3.92%
KLP - Kommunal Lands en 0191 938 708 606 6.53%
MaMk kommune 7550 elvik 971 035 560 1,45%
Melhus kommune 7224 938 726 027 6.54%
Midtre Gauldal kommune 7290 970 187 715 1.55%
Odal kommune 7340 964 983 003 1.94%
Oildandkommune 7300 921233418 8.30%
Osen kommune 7740 944 350 675 0.51  %
Rennebu kommune 7391 940 083 672 0.03  %
Selbu kommune 7580 S 971197 609 0.70  %
Skaun kommune 7353 B 939 865 942 1.08%
Stierdal kommune 7500 S 939 958 851 0,09%
Trondheim kommune 7013 942 110 464 4,47%
TrønderEner i  AS 7496 980 417 B24 51.00%

7590 B64 983 472 0.08%
7160 921 806 027 3.77%
7170 921 B75 533 2.47%

100 %

4



Vedlegg 7: Overordnet beskrivelse av innholdet i sentrale avtaler

1. Oversikt

For sikre forutberegnelighet for TrønderEnergi AS ("TE"), eierkommunene og KLP ("TE Eierne"),
TrønderEnergi Kraft AS ("TEK") og det nye fornybarkonsernet ("Fornybarkonsernet") både under
gjennomføring av konsernsplitten, av investeringen fra TE og HitecVision ("HV'') i Fornybarkonsernet, og i
den etterfølgende periode, etableres det en rekke avtaler mellom de involverte partene:

Sentrale avtaler og andre vesentlige dokumenter relatert til gjennomføring av TEs og HVs investering i
Fornybarkonsernet:

(a) Investeringsavtale med HV.

(b) HV selgerkreditt og tilhørende aksjepant.

(c) Fisjonsplaner, justeringsavtaler og tilhørende dokumenter som utarbeides ved splitt av TE-

konsernet og opprettelse av ny struktur.

(d) Overgangsavtale som sikrer en ryddig overføring og videreføring av den operasjonelle
virksomheten fra TE til Fornybarkonsernet.

Avtaler og andre vesentlige dokumenter relatert til felles eierskap i Fornybarkonsernet og TrønderEnergi
Vekst Holding AS ("TE Vekst Holding"):

(e) Fornybarkonsernet Aksjonæravtale.

(f) Forretningsplanen, investeringskriterier og finansieringsplanen for Fornybarkonsernet.

(g) TE Vekst Holding Aksjonæravtale.

(h) TrønderEnergi Kraft Holding AS ("TEK Holding") Aksjonaeravtale.

(i) TEK Aksjonæravtale.

Avtaler relatert til splitten av nåværende TEK i to selskaper, hhv. vanneiendelene og driftsorganisasjonen:

U) Langsiktig drifts- og vedlikeholdsavtale mellom TEK og Fornybarkonsernet ("LTSA").

(k) Energiforvaltningsavtale mellom TEK og Fornybarkonsernet.

(I) Overordnet samarbeidsavtale mellom TE, TEK og Fornybarkonsernet.

Investeringsavtalen med HV (punkt (a) ble signert 16. mars 2022. Avtalene i punkter b, e-l forventes signert
på tidspunktet når investeringen skal gjennomføres, mens de resterende avtalene i listen signeres etter
hvert som transaksjonshandlingene som disse avtalene dekker finner sted.

2. Kort beskrivelse av sentrale avtaler

2.1 Investeringsavtale med HV

Investeringsavtalen med HV regulerer TE Vekst Holdings og HVs rettigheter og forpliktelser knyttet til den
forestående investeringen i Fornybarkonsernet. I henhold til avtalen skal det skje en substansiell
verditilførsel til Fornybarkonsernet ved at TE Vekst Holding skyter inn eksisterende virksomhet (bortsett fra
aksjene i Tensio, majoritetsposten i TEK/TEK Holding og enkelte ansatte) og HV skyter inn
kontanter/investeringskapital. Fra start er Fornybarkonsernet 50/50 eid av HV og TE Vekst Holding. I
forbindelse med transaksjonene som gjennomføres for a effektuere investeringen, fisjoneres 50% av
aksjene i Fornybarkonsernet fra TE til TE Vekst Holding. Samtidig overtar TE Vekst Holding TEs posisjon
under Investeringsavtalen.
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I emisjonen skal det skytes inn verdier i Fornybarkonsernet i størrelsesorden NOK 7,5 milliarder, hvorav HV
skal skyte inn NOK 1,5 milliarder i kontanter og TrønderEnergi Vekst Holding skal skyte inn aksjer og
eiendeler verdsatt til omtrent NOK 6 milliarder. Modell for formell gjennomføring av innskuddene er
omforent.

For akompensere for skjevt bidrag i innskuddene i Fornybarkonsernet (20 % av verdien fra HV og 80 % fra
TrønderEnergi Vekst Holding), fastsetter Investeringsavtalen at det skal etableres en selgerkreditt (såkalt
Vendor Loan Note) mellom HV og TE Vekst Holding. Vilkårene i selve selgerkreditten og det utsatte
oppgjøret er nærmere beskrevet i vedlegg 3 til notatet.

At det innledende kontantinnskuddet fra HV er avtalt til et substansielt beløp (NOK 1,5 milliarder), er et
risikoreduserende element for TE Vekst Holding, både mht. sikre HVs dedikasjon til prosjektet og asikre
ytterligere egenkapitaltilførsler med tilhørende vekstmuligheter for Fornybarkonsernet.

De viktigste vilkårene i Investeringsavtalen er:

(a) En rekke betingelser som må være oppfylt for at avtalen skal kunne gjennomføres. Disse
betingelsene knytter seg primært til samtykker fra generalforsamlingen i TE, samtykke fra særskilt
definerte kontraktsparter, og samtykke fra offentlige myndigheter. Videre er det en betingelse for at
HV skal være forpliktet til agjennomfore avtalen at det etter signering av avtalen og frem til endelig
beslutning i TEs generalforsamling ikke finner sted vesentlig negative hendelser i makroøkonomien
som med sannsynlighet vil gi en vesentlig verdireduksjon for Fornybarkonsernet.

(b) Det er en rekke begrensninger for TEs opptreden i perioden mellom signering og gjennomføring av
Investeringsavtalen. I denne perioden driver TE i prinsippet Fornybarkonsernet for TE og HVs felles
regning og risiko. Bestemmelsene er lagt opp slik at TE ikke skal være forhindret fra å drive ordinær
forretningsvirksomhet og de handlingene og transaksjonene som TE fra før har planlagt
gjennomført i perioden mellom signering og gjennomføring av Investeringsavtalen.

(c) Garantier/forsikringer og skadesløsholdelser som TrønderEnergi Vekst Holding avgir til fordel for
HV og som er knyttet til de eiendeler som overføres fra TE til Fornybarkonsernet. Disse er nærmere
beskrevet i vedlegg 4 til notatet.

2.2 HV selgerkreditt (Vendor Loan Note)
Selgerkreditten mot HV og dets vilkår er nærmere beskrevet i vedlegg 3 til notatet.

2.3 Fornybarkonsernet Aksjonæravtale
Fornybarkonsernet Aksjonæravtale vil inngås mellom TE Vekst Holding og HV, fra start som 50/50 eiere i
Fornybarkonsernet. Aksjonæravtalen er langt på vei utformet i tråd med standard reguleringer for
tilsvarende joint ventures. En viktig grunnpremiss for samarbeidet er at Fornybarkonsernets
forretningskontor, herunder et minimum av administrasjon og ledelse, skal ligge i Trondheim så lenge TE
Vekst Holding har minst 20 % eierandel.

TE Vekst Holding og HV er sikret en styreplass i Fornybarkonsernet per 20 % eierandel de har i selskapet.
Det vil dermed fra start være 2 styremedlemmer fra hver av TE Vekst Holding og HV. I tillegg vil
Fornybarkonsernet ha over 200 ansatte, og mest sannsynlig ingen bedriftsforsamling, noe som gir de
ansatte rett til autpeke 3 styremedlemmer (eller 2 styremedlemmer og 2 observatører). Styreleder velges
av styret og skal ikke ha dobbeltstemme ved stemmelikhet.

I generalforsamlingen har hver av aksjonærene stemmerett etter eierandel, i tråd med aksjelovens
prinsipper. Selv om eierandelen skulle synke under 50%, vil både TE Vekst Holding og HV nyte godt av
vetorettigheter knyttet til en rekke viktige beslutninger i Fornybarkonsernet. Dette gjelder blant annet
endringer i kapitalstrukturen, endringer i forretningsplanen, og gjennomføring av vesentlige investeringer
og salg av aksjer i TEK mv. Disse rettighetene kan utøves etter krav om generalforsamlingsbehandling av
et styrevedtak som ønskes omgjort. Motsatt vil TrønderEnergi Vekst Holding og HV etter aksjonæravtalen
kunne være forpliktet til a stemme for visse typer forslag som fremmes i Fornybarkonsernets
generalforsamling. Dette gjelder beslutninger vedrørende egenkapital og investeringer så langt (i)
investeringen er anbefalt av Fornybarkonsernets daglige leder, (ii) selgerkreditten mot HV er utestående,
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(iii) investeringen er innenfor investeringskriterier avtalt mellom TE Vekst Holding og HV i forretningsplanen,
og (iv) en av aksjonærene krever at slik investering med tilhørende egenkapitalfinansiering gjennomføres.

Den avtalte sanksjonen ved brudd på aksjonæravtalen er en rett til a kjeope ut misligholdende part til
markedsverdi med betydelig rabatt.

Hver av partene kan nekte den annen part a selge sine aksjer i Fornybarkonsernet så lenge det er
utestående beløp under selgerkreditten. Etter at selgerkreditten er gjort opp gjelder ordinære krav til
styresamtykke og en tilbudsrett på aksjer som skal selges. Tanken er at det skal være stor frihet for begge
parter til a selge aksjer i Fornybarkonsernet. Styret vil bare i sjeldne anledninger kunne nekte a godkjenne
et aksjesalg.

Aksjonæravtalen må ses i tilknytning til forretningsplanen, investeringskriterier og finansieringsplan
utarbeidet i samarbeid mellom partene, som beskrevet umiddelbart under.

2.4 Forretningsplanen for Fornybarkonsernet
Partene har blitt enige om en forretningsplan som skal dekke Fornybarkonsernets virksomhet og
investeringer i fasen når det er utestående beløp under selgerkreditten. Finansieringsplanen baseres på
forventede egenkapitalinnskudd i selskapet tilsvarende to ganger selgerkredittbeløpet.

Forretningsplanen blir et helt sentralt styringsdokument for samarbeidet mellom TE Vekst Holding og HV
etter den planlagte transaksjonen. Forretningsplanen angir hvilke forretningsområder selskapet skal
investere i, hvilke krav som skal stilles til avkastning fra investeringer, forventet investeringstakt, kapitalkrav
og gjeldsgrad ved forventet utvikling av Fornybarkonsernet.

Aksjonæravtalen uttrykker en felles intensjon om a fortsette autvikle selskapet også etter at gjenstående
beløp under selgerkreditten er gjort opp, gjennom gjeldsfinansiering og eventuelt gjennom ny egenkapital.
Utover dette legger avtaleverket ikke bindinger på Fornybarkonsernets videre kapitalisering etter den
innledende fasen.

2.5 TE Vekst Holding Aksjonæravtale
Aksjonæravtalen for TE Vekst Holding regulerer forholdet innad mellom TE og den enkelte TE Eier som
aksjonærer i TE Vekst Holding. TE vil i den innledende fasen ha kontroll over TE Vekst Holding gjennom
aksjemajoritet. Det er således TE som utpeker styret i TE Vekst Holding og som kontrollerer
generalforsamlingen. Det er videre tenkt at administrasjonen i TE vil fungere som administrasjon også i TE
Vekst Holding.

Eierkommunene kan fritt overdra sine aksjer i TE Vekst Holding. Øvrige aksjonærer har forkjøpsrett ved
overdragelse av aksjer. For øvrig gjelder medsalgsrett dersom mer enn 50% av aksjene i TE Vekst Holding
skifter hender.

Utover det ovennevnte tas det sikte på en enklest mulig regulering av aksjonærforholdet i TE Vekst Holding,
med standard reguleringer knyttet til aksjonærenes rett til informasjon, konfidensialitet og krav om
armlengdes avstand ved naerstaendetransaksjoner.

2.6 TEK Aksjonæravtale og TEK Holding Aksjonæravtale
Etter Investeringen og den tilknyttede restruktureringen av TE-konsernet vil TEK forbli eier av til sammen
11 vannkraftverk, 75 % av andelene i Driva Kraftverk DA og 35 % av andelene i Kraftverkene i Orkla DA, i
tillegg til a ha en egen driftsorganisasjon. TEK vil være eid 90,01% av TEK Holding AS og 9,99% av
Fornybarkonsernet. TEK Holding vil igjen være 90,01 % eid av TE og 9,99% eid av Fornybarkonsernet.
Fornybarkonsernets samlede, direkte og indirekte eierandel i TEK er dermed 18,98%, fordelt på to nivåer
av eierskap for asikre at TE fortsatt kan utnytte konsernbidrag fra TEK.

Fra TEs ståsted har aksjonæravtalene for TEK og TEK Holding i hovedsak ett formal; agi TE en rett til a
kjøpe tilbake Fornybarkonsernets aksjer i selskapene under visse omstendigheter. Tilbakekjøpsretten
inntrer dersom Fornybarkonsernet onsker a avhende aksjene i TEK og TEK Holding og ellers 30 år etter
gjennomføringen av investeringen. Tilbakekjøp skal skje til markedsverdi.
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2.7 Langsiktig drifts- og vedlikeholdsavtale mellom Fornybarkonsernet og TEK
Langsiktig drifts- og vedlikeholdsavtale mellom Fornybarkonsernet og TEK skal regulere
Fornybarkonsernets leveranse av drifts- og vedlikeholdstjenester til kraftverk som eies og/eller driftes av
TEK. TEK skal beholde kommersiell rådighet og driftsansvaret over vannkraftverkene og skal forvalte denne
rådigheten og ansvaret med ca 20 personer i egen organisasjon.

De viktigste vilkårene i avtalen er:

a) Avtalen vil i utgangspunktet ha varighet på 15 år. Adgangen til førtidig terminering av driftsavtalen
er snever og begrenser seg generelt til tilfeller hvor forutsetningene for leveranse og/eller mottak
av tjenestene er vesentlig endret.

b) Ved terminering av avtalen er det foreslått en rett og en forpliktelse for TEK til åta tilbake ansatte
som har blitt overført til Fornybarkonsernet og som har sitt hovedsakelige virke tilknyttet
vannkraftvirksomheten. Tanken er at de ansatte skal ha samme rettigheter som ved en
virksomhetsoverdragelse.

c) Vederlaget for tjenestene som leveres av Fornybarkonsernet til TEK vil være basert på
kostnadsdekning.

d) Eventuelt erstatningsansvar for Fornybarkonsernet under avtalen skal være begrenset til tilfeller av
grov uaktsomhet på ledelsesnivå.

Det er visse faktorer i driftsavtalen som ikke er endelig avklart på tidspunkt for dette notatet.
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Vedlegg 8: Stegene i splitten av TrønderEnergi-konsernet gjennomføring av transaksjonen med
HitecVision

Selve splitten av TrønderEnergi-konsernet og den etterfølgende transaksjonen med HitecVision er tenkt
gjennomført på følgende måte:

1. TrønderEnergi og HitecVision stifter et nytt aksjeselskap (morselskapet i det nye
fornybarkonsernet) - dette steget vil i prinsippet kunne skje umiddelbart etter beslutning i
generalforsamling i TrønderEnergi ultimo juni, selv om overføringen av virksomhet og kapital til det
nye fornybarkonsernet må utstå inntil skrittene beskrevet nedenfor er gjennomført.

2. TrønderEnergi Kraft AS fisjoneres (deles) i to, med utskillelse av driftsorganisasjonen fra
vannkrafteiendelene - denne delingen vil kunne gjennomføres etter seks ukers lovpålagt
kreditorfrist, i prinsippet rundt 1. september.

3. TrønderEnergi AS fisjoneres (deles) i to, slik at alt som skal inn i det nye fornybarkonsernet skilles
ut og overføres til TrønderEnergi Vekst Holding AS som overtakende selskap. Etter fisjonen vil
eierkommunene og KLP eie 100% av aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS - for denne
delingen gjelder samme kreditorfrist som over og sannsynlig gjennomføring er rundt  1.  september
2022.

4. Eierne i TrønderEnergi AS gjør en kapitalforhøyelse i TrønderEnergi AS, hvor TrønderEnergi AS
blir tilført 51% av aksjene i TrønderEnergi Vekst Holding AS (forholdsmessig fra hver av de
kommunale eierne og KLP) som vederlag for kapitalforhøyelsen. Dette medfører at eierne i
TrønderEnergi AS blir sittende som eiere av 49% av TrønderEnergi Vekst Holding AS som vist i
vedlegg 5 - med dette er reorganisering av TrønderEnergi-konsernet gjennomført og eierskapet i
TrønderEnergi Vekst Holding AS er etablert som planlagt, og dermed er det tilrettelagt for
HitecVisions investering.

5. Siste steg er at TrønderEnergi Vekst Holding AS og HitecVision overfører virksomhet og kapital til
det nye fornybarkonsernet (i praksis til det felleseide morselskapet som ble etablert i steg 1 over),
hvoretter det nye fornybarkonsernet vil være formelt etablert og oppkapitalisert - forventet
gjennomføring er rundt  1.  september 2022.
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
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Kommunestyret 
 
ALTERNATIV FINANSFORVALTNING - OPPRETTELSE AV "FRØYA 
LAKSEFOND"  
 
Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune etablerer «Frøya laksefond».  
2. Fondets grunnkapital hentes ved å redusere «Trønderenergifondet» ned til 150 mill 

kr. Estimert grunnkapital er per mars då. på ca 16,5 mill kr. 
3. Fondet tilføres årlig kapital fra Havbruksfondet. Størrelsen på overføringen vedtas 

innen 15. desember og midlene overføres påfølgende år. 
4. Minimum 3 % og maksimum 5 % av forvaltet kapital skal årlig overføres til Frøya 

kommune og tas inn i ordinært budsjett. 
a. Hvis mindre enn 3 % avkastning brukes det av portefølje for å dekke inn 
b. Hvis mer enn 5 % bygges porteføljen raskere 

5. Fondet skal innen 15. desember hvert år fastsette årets eller neste års utbytte. 
6. «Frøya laksefond» skal forvaltes av hovedbankens forvaltningsavdeling eller 

alternativ forvalter etter anbud.   
7. Kommunens overskuddslikviditet ut over likviditetsreserven skal søkes en 

avkastning minst kommunens hovedbankavtale med definert og begrenset risiko.  
8. Likviditetsreserven vurderes hvert halvår slik at «overskuddslikviditet» brukes til 

ekstraordinær nedbetaling av lån eller overføres «Frøya laksefond». 
 
 
Vedlegg: 

• Reglement for finans- og gjeldsforvaltning for Frøya kommune 

Saksopplysninger:   
 
I KST-sak 153/21 ble det vedtatt at det skal fremmes en egen sak vedr. opprettelsen av 
«Frøya laksefond» der deler av avsetningen til disposisjonsfondet fra havbruksfondet kan 
forvaltes gjennom eget kommunalt selskap eller via dagens forvalter, Grieg Forvaltning, 
eller vår hovedbank.  

Tematikken «alternativ forvaltning» og med det forslaget om å opprette et Laksefond ble 
diskutert ifb med økonomidebatten i kommunestyret i juni 2021.  



I revideringen av finansreglementet ble det i punkt 4.4 inntatt opprettelsen av – «Frøya 
Laksefond» med en langsiktig forventet avkastning for investeringsstrategiens 
normalposisjon på 5,4 % (2,4 % - poeng høyere enn et risikofritt alternativ – dvs i forhold til 
bankinnskudd). 

Hensikten med vedtaket var å sørge for en langsiktig forvaltning med relativ lav risiko og 
maksimal avkastning av de årlige ekstraordinære inntektene fra Havbruksfondet.  

Der deler av avkastningen er ment å:  

• Bufre ujevn skatteinngang 
• Gi forutsigbare inntekter for å finansiere fremtidig vekst og økonomisk trygghet 
• Skape forutsigbarhet for ansatte og de forskjellige rammeområdene i drift. 
• Bygge opp egenandel til fremtidige investeringer. 

 
Søke å oppnå avkastning på midler som forvaltes med langsiktig tidshorisont definert som 
"Laksefondet" som i gjennomsnitt er 2,4 % - poeng høyere enn et risikofritt alternativ til 
akseptabel risiko – dvs pengene plassert i bank. 
 

Frøya kommunes erfaring med finansforvaltning 
I forbindelse med salg av B-aksjene i Trønderenergi as høsten 2005, besluttet 
kommunestyret å plassere salgssummen på kr 91,2 millioner kroner i fonds- og 
aksjemarkedet. Grieg Investor ivaretar forvaltningen.  

Avkastningen siste 15 år er 133,3 % (5,6 % pr år) og tilsvarer 8,4 mill kr i snitt/år. 
Kommunens investeringsstrategi er utformet med bakgrunn i kommunens målsetninger og 
risikobærende evne, og har en langsiktig forventet avkastning som på indeksnivå er 2,1 % - 
poeng høyere enn bankrenten over tid. Reell oppnådd meravkastning i forhold til 
bankrenten siden oppstart er 4,3 % - poeng pr år.  

Kort om hvordan Grieg Investor gjennomfører valg av forvaltere og 
investeringer 

 
Et viktig utgangspunkt er at kommunens investeringsstrategi (Finansreglementet) er godt 
forankret og er et styrende dokument for kapitalforvaltningen.  

Grieg skriver om seg selv 
«Vår jobb er til enhver tid å være oppdatert på verdensøkonomien, kapitalmarkedene, 
kommunens investeringer og rammebetingelser, og ha tett dialog med administrasjonen 
når det er behov for det. Grieg Investor vil påse at kommunens portefølje er investert på en 
best mulig måte og at resultatene ikke er eksponert mot ett enkelt økonomisk utfall. I 
praksis betyr dette at vi søker å sette sammen en kombinasjon av investeringer som 
sammen presterer under alle markedsforhold (f.eks. oljepris opp/ned, grønne investeringer 
populært/ikke populært osv.) 



Når et investeringsråd er gitt er vår jobb videre å følge opp at valgte kapitalforvaltere og 
investeringsprodukter som inngår i porteføljen leverer som forventet. Vi anbefale følgelig 
salg av produkter som vi, på bakgrunn av vår oppfølging og våre analyser, ikke lenger har 
tro på, eller der vi mener det finnes et bedre alternativ. 

Vi har et dedikert team med 14 fondsanalytikere som har ansvar å analysere og følge opp 
fond. Dette betyr at alle fond/investeringer vi anbefaler har en ansvarlig analytiker, slik at 
alle investeringer er sikret oppfølging. Fondsseleksjon er svært ressurskrevende, men 
samtidig kritisk og nødvendig. Gode investeringsråd er vår kjernekompetanse. 

Når vi gjør søk og screening av fond tar vi hovedsakelig utgangspunkt i databaser som 
inneholder stort sett alle investerbare fond i verden. Vi får også investeringsideer og 
investeringsmuligheter gjennom vårt store globale nettverk. Vi gjennomfører årlig rundt 400 
møter med forvaltere i inn- og utland. 

Et fond som fremstår interessant, gjennomgår en grundig analyseprosess hvor vi går i 
dybden for å forstå fondets risikoegenskaper. I tillegg til å bruke ulike kvantitative 
analyseverktøy, gjør vi en solid kvalitativ vurdering av risikoegenskapene til samtlige fond vi 
anbefaler. Den kvalitative analysen og vurderingen er den viktigste og mest krevende delen 
av arbeidet, og den innebærer blant annet at vi oversender et egenutviklet detaljert 
spørreskjema som består av ca. 150 spørsmål relatert til organisasjon, mennesker, filosofi, 
prosess, porteføljekonstruksjon med mer. Videre har vi flere møter, fysiske og per 
telefon/video, med representanter fra fondsselskapet; forvalter, produktspesialist og 
analytikere. Vi besøker alltid hovedforvalter minst én gang fysisk før vi anbefaler et fond. 

Ved valg av investeringer har vi et stort fokus på at kostnadsbildet skal være akseptabelt. 
Likeledes er forhold rundt bærekraft og etikk viktig å avklare for oppdragsgivere som har 
slike kriterier i sin investeringsstrategi. For oss er det viktig å ha fullt innsyn i fondets 
enkeltinvesteringer. Dette muliggjør også fullt innsyn i alle investeringer, både isolert og 
aggregert, i Grieg Enigma.» 

Frøya kommunes erfaring med Grieg Investor ved Steinar Lille, er meget god. Steinar Lille 
har vært vår forvalter siden starten i 2005. Foruten månedsrapporter har økonomisjefen 
jevnlige telefonsamtaler med Lille.  

Generelt om forvaltere og beslutningsstruktur ved 
kapitalforvaltning 

Beslutningsstruktur 
Finansielle tjenester er strengt regulert i Norge og Europa og skiller mellom ulike 
investeringstjenester som alle krever konsesjon for å kunne tilby. Finanstilsynet gir og 
forvalter konsesjonene til norske verdipapirforetak. 

Det er to konsesjoner som er av spesiell interesse rundt valg av forvaltningsløsning: 

• Porteføljeforvaltning (= aktiv forvaltning)  



• Investeringsrådgivning 

Porteføljeforvaltning er en modell hvor forvalter har beslutningsmyndighet og dermed kan 
gjennomføre endringer i kommunens portefølje uten å måtte innhente en bekreftelse i 
forkant. Kommunen har i prinsippet ikke påvirkning over valg av investeringsprodukter og 
vektinger i porteføljen. 

Kommunen definerer riktignok mandatet (f.eks. investeringsstrategien i finansreglementet). 

En slik porteføljeforvaltning er utbredt i privatmarkedet siden den er bygget opp rundt 
standardisering og modellporteføljer og dermed er langt mindre krevende å drifte for en 
forvalter. Institusjonelle kapitaleiere (som for eksempel offentlige institusjoner og stiftelser) 
har et større ønske om diskresjon og kontroll, og dermed rådgivning for deretter å 
gjennomføre investeringsbeslutningen selv. 

Kommunen har gjennom Grieg Investor "investeringsrådgivning", noe som da innebærer at 
kommunen skal godkjenne alle investeringer og transaksjoner. Forskjellen er at en 
uavhengig investeringsrådgiver må begrunne sine råd, mens ved porteføljeforvaltning/aktiv 
forvaltning kan forvalteren utføre transaksjoner uten å involvere oppdragsgiver.  

Grieg Investor kan ikke utføre en transaksjon eller flytte på penger uten en bekreftelse fra 
kommunedirektøren. 

Forvaltningsløsninger 
 
Det finnes i utgangspunktet 3 alternativer for å gjennomføre forvaltningen: 

1) Kommunen velger selv investeringer/fond – gjerne via en handelsplattform – for 
eksempel NordNet (Nordnet AB er en svenskregistrert internettmegler som selger 
finansielle produkter i Norge, Sverige, Danmark og Finland). 

2) Kommunen velger en aktør som benytter sine fondsalternativer 
a. F.eks. hovedbankforbindelse 
b. En annen bank eller et fondsforvaltningsselskap 

3) Kommunen velger en rådgiver som anbefaler ulike fondsalternativer og 
investeringer 

a. En rådgiver skal selv definere seg som "uavhengig" eller ikke 
b. Valg av profil vil kunne påvirke fondsutvalget og eksempelvis kostnadsbildet 

 

Investeringsstrategiene for henholdsvis fondet knyttet til salget av aksjene i TrønderEnergi og 
«Frøya Laksefond» er definert i kap. 4.3 og 4.4 i Finansreglementet. Ved tildeling av et 
forvaltningsoppdrag skal disse benyttes. Det bør være en forutsetning at valgt forvalter 
evner å gjennomføre forvaltningen innenfor de definerte referanseindeksene (Finansielle 
referanseverdier er referanseverdier som brukes som referanse for å måle resultatene til 
investeringsfond eller aksjen. Ref tabell i punkt 2.4).  Likeledes er kap. 4.6 og 4.7 førende for 
sammensetting av porteføljene og valg av forvaltere. 



En eventuell endring av referanseindeks er å anse som endring av investeringsstrategien og 
derigjennom endring av Reglement for finans- og gjeldsforvaltning, noe som gjøres av 
kommunestyret. 

Merk at alle kommuner gjennom lov og forskrift klassifiseres som "ikke profesjonelle 
kunder". 

Forvaltning av overskuddslikviditet 
Kommunens likviditetsbehov ligger på ca 46 mill kr per mnd. For å sikre god flyt i 
likviditetsreserven bør gjennomsnittlig likviditetsbehov ganges med tre – dvs at kommunen 
bør ha en likviditetsreserve tilsvarende 140 mill kr tilgjengelig til enhver tid for å dekke 
løpende forpliktelser.   

Kontant beholdningen i Hemne Sparebank er per 11. april då. på 555,4 mill kr. 

Handlingsregel  
• Overskuddslikviditet ut over likviditetsreserven skal søkes en avkastning minst 

kommunens hovedbankavtale med definert og begrenset risiko.  
• Kommunen kan foreta plasseringer av midler i andre banker enn hovedbankavtale 

dersom det oppnås bedre rentebetingelser eller dersom hovedbankavtalen har 
innskuddsbegrensninger eller det er behov for risikospredning.  

• Likviditetsreserven vurderes hvert halvår slik at «overskuddslikviditet» brukes til 
ekstraordinær nedbetaling av lån eller overføres «Frøya laksefond». 

  

Opprettelse av «Frøya laksefond» 
I finansreglementet er følgende kriterier lagt til grunn for «Frøya laksefond»:   

• Søke å oppnå avkastning som i gjennomsnitt er 2,4 % - poeng høyere enn et 
risikofritt alternativ til akseptabel risiko (Bankrente) 

• Skal forvaltes innenfor følgende rammer 

 

• For aksjeinvesteringene skal det fortrinnsvis benyttes aksjefond. Diskresjonære 
porteføljer (aktiv forvaltning) er underlagt samme spredningsregler som aksjefond 
kan benyttes. Enkeltaksjer og andre aksjeprodukter ut over dette er ikke tillatt. Det 
er et krav at samtlige aktive fond skal ha en god bredde i sine investeringer.  

• Havbruksrelaterte aksjer og fond skal begrenses.  
• Relativ risiko for aksjeporteføljen skal ikke overstige 5 %.  

Strategivekt Min / Max Referanseindeks
Aksjer 40 % 5% / 50%

Norske aksjer 35 % 14 % 20% / 50% Oslo Børs Hovedindeks
Globale aksjer (usikret) 65 % 26 % 50% / 80% MSCI AC World NTR i NOK

Obligasjoner 60 % 50% / 95%
Norske obligasjoner 40 % 24 % 25% / 55% 75 % NBP RM123D3 / 25 % NBP norsk stat 3 år

Globale obligasjoner (sikret) 60 % 36 % 45% / 75% 60 % BarCap Global Agg / 40 % BarCap Global Agg 1-3 år
Total 100 %



• For obligasjoner skal det benyttes obligasjonsfond og/ eller pengemarkedsfond. 
Inntil 50 % av norske renteinvesteringer kan etableres som «hold til forfall/ 
anleggsobligasjoner».  

• Porteføljen skal på best mulig måte ivareta pkt. 4.5. Enkeltpapirer ut over dette er 
ikke tillatt.  

• Det skal benyttes renteinvesteringer som i all hovedsak har lav til moderat 
kredittrisiko og som har god spredning på utstedere og antall papirer.  

• Relativ risiko for rentebærende papirer skal ikke overstige 2,5 % (ekskl. relativ risiko 
som oppstår gjennom eventuelle «hold til forfall» renteinvesteringer).  

• Derivater er tillatt der dette inngår som en vedtektsfestet del av forvaltningens 
risikostyring og valutasikring. (Derivat er kjøp og salg av finansielle instrumenter 
som penger, eiendeler, aksje, obligasjon, valuta, mm.)  

• Investeringene i internasjonale rentebærende papirer skal i størst mulig grad søkes 
valutasikret i NOK. 

 

Handlingsregler – «Frøya laksefond»  
• Kommunestyret har vedtatt at 60 % av Havbruksfondet avsettes til disposisjonsfond.   
• Hele/deler av utbetalinger fra Havbruksfondet overføres til fondet 
• Minimum 3 % og maksimum 5 % av forvaltet kapital skal årlig overføres til Frøya 

kommune og tas inn i ordinært budsjett 
o Hvis mindre enn 3 % avkastning brukes det av portefølje for å dekke inn 
o Hvis mer enn 5 % bygges porteføljen raskere 

• Fondet skal innen 15. desember hvert år fastsette årets eller neste års utbytte. 
 
For å «starte opp» fondet overføres det midler fra «Trønderenergifondet» som reduseres 
ned fra markedsverdi per 31.03.2022 på 166, 5 mill kr til 150 mill kr. Det vil si at 
«laksefondet» vil ha en grunnkapital på ca 16,5 mill kr. Ny kapitaltilføring til «laksefondet» 
skjer årlig ifb Havbruksfondet.  Det presiseres at nedsalget skal kun gjelde de akser/fond 
som er regnskapsført med en høyere verdi enn inngående balanse per 1. januar 2022.  
 
«Frøya laksefond» forvaltes av hovedbankens forvaltningsavdeling eller alternativ forvalter 
etter anbud.   
 
I anbudsutlysningen vil det bli satt krav til ekstern vurdering av risikoprofil, avkastning mot 
referanseindeks og bransjer/markeder investeringene er plassert.  
 

Benchmarking (sammenligne) av forvalterne  
Ved å benytte to forskjellige forvalter vil muligheten til å evaluere forvalterne opp imot 
hverandre – både relativ avkastningsgrad og forvaltningskostnad.  

Kommunedirektørens anbefaling 
 



1. Frøya kommune etablerer «Frøya laksefond».  
2. Fondets grunnkapital hentes ved å redusere «Trønderenergifondet» ned til 150 mill 

kr. Estimert grunnkapital er per mars då. på ca 16,5 mill kr. 
3. Fondet tilføres årlig kapital fra Havbruksfondet. Størrelsen på overføringen vedtas 

innen 15. desember og midlene overføres påfølgende år. 
4. Minimum 3 % og maksimum 5 % av forvaltet kapital skal årlig overføres til Frøya 

kommune og tas inn i ordinært budsjett. 
a. Hvis mindre enn 3 % avkastning brukes det av portefølje for å dekke inn 
b. Hvis mer enn 5 % bygges porteføljen raskere 

5. Fondet skal innen 15. desember hvert år fastsette årets eller neste års utbytte. 
6. «Frøya laksefond» skal forvaltes av hovedbankens forvaltningsavdeling eller 

alternativ forvalter etter anbud.   
7. Kommunens overskuddslikviditet ut over likviditetsreserven skal søkes en 

avkastning minst kommunens hovedbankavtale med definert og begrenset risiko.  
8. Likviditetsreserven vurderes hvert halvår slik at «overskuddslikviditet» brukes til 

ekstraordinær nedbetaling av lån eller overføres «Frøya laksefond». 
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1  Reglement for finans- og gjeldsforvaltning Frøya kommune 
Kommunestyret gir jmf Kommuneloven (2020) §§ 14-1 og 14-13 samt forskrift om garantier og finans- og 
gjeldsforvaltning i kommuner og fylkeskommuner (2020) regler for kommunens finansforvaltning herunder: 

 
• Forvaltning av midler med lav risiko og høy likviditet  
• Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler 
• Forvaltning av midler med langsiktigtidshorisont  
 
Reglementet gjelder for Frøya kommune, herunder virksomheter i kommunale foretak.  
 
Ekstern kontroll av dette reglement herunder kommunens rutiner for finansforvaltning foretas av den 
kommunale revisjon eller uavhengig instans med dokumentert kompetanse. Slik kvalitetssikring skal foreligge 
før vedtak i Kommunestyret.  
 
Reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser for kommunens finansforvaltning. 

1.1 Formål og målsetning med kommunens finansforvaltning 
Frøya kommune har følgende formål med finansforvaltningen:  
  
1. Søke å oppnå størst mulig grad av forutsigbarhet knyttet til netto finanskostnad1 
 
Kommunen har følgende målsetninger med finansforvaltningen: 
 
1. Til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet for å dekke løpende forpliktelser 
2. For ledig likviditet søke å oppnå konkurransedyktig avkastning, samtidig som risiko knyttet til dette skal 

være definert og begrenset  
3. Ha et bevisst forhold til samsvar mellom løpetid på finansiering og investering 
4. Søke å oppnå lavest mulig finansieringskostnad til akseptabel risiko  
5. Opprettholde realverdi av midler som forvaltes med langsiktig tidshorisont 
6. Opprettholde et tilstrekkelig bufferfond for å ta høyde for svingninger i finansmarkedene 
7. Kunne budsjettere med årlige uttak av midler som forvaltes med langsiktig tidshorisont med bakgrunn i 

bufferfondets størrelse 
8. Søke å oppnå avkastning på midler som forvaltes med langsiktig tidshorisont tidshorisont definert som 

"Fond vedr salg av aksjer i TrønderEnergi"som i gjennomsnitt er 1,7 % - poeng høyere enn et risikofritt 
alternativ til akseptabel risiko  

9. Søke å oppnå avkastning på midler som forvaltes med langsiktig tidshorisont definert som "Laksefondet" 
som i gjennomsnitt er 2,4 % - poeng høyere enn et risikofritt alternativ til akseptabel risiko 

 
Bidrag fra samlet finansforvaltning skal i minst mulig grad være utslagsgivende for kommunens 
tjenesteproduksjon for øvrig. Kommunens målsetning er å være driftsuavhengig av avkastningen fra midler 
som forvaltes med langsiktig tidshorisont. Kommunen skal forvalte sine finansielle midler på bakgrunn av 
midlenes investeringshorisont og kommunens risikoprofil, samt mulighetene for å oppnå en tilfredsstillende 
avkastning og lavest mulig finansieringskostnad. Dette forutsetter realistiske budsjettanslag gjennom ordinær 
budsjettprosess.  

1.2 Generelle rammer og begrensninger for forvaltningen 
Kommunens finansreglement gir generelle rammer for samlet finansforvaltning. For hver enkelt 
forvaltningstype (ref. kapittel 2, 3 og 4) er det utarbeidet retningslinjer og begrensninger med bakgrunn i 
kommunens målsetninger for disse. Finansreglementet har både for samlet forvaltning og for hver enkelt 
forvaltningstype særlig fokus på tillatt risikonivå, krav til risikospredning og tillatte finansielle instrumenter. 
Finansreglementet er utarbeidet med bakgrunn i kommunens egen vurdering av vesentlig risiko både for 
samlet forvaltning og for hver enkelt forvaltningstype. 

 
1 Netto finanskostnad er samlet rentekostnad fratrukket samlet avkastning på finansielle plasseringer  
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1.3 Budsjettdisposisjoner og bufferfond  
For å oppnå formål og målsetninger med finansforvaltningen er det for gjeldsporteføljen (kapittel 3) og midler 
med langsiktig tidshorisont (kapittel 4) etablert målsetninger om bufferfond. Disse skal over tid øke 
forutsigbarheten i måloppnåelsen, samt sikre at kommunens tjenesteproduksjon blir mindre sårbar for 
svingninger i finansmarkedene, eksempelvis endring i rentenivå og fall i aksjemarkedene. Bufferfondet 
etableres som disposisjonsfond, og bør kun benyttes til de formål fondene er etablert.  
 
For å øke stabilitet og forutsigbarhet i finansieringskostnadene skal kommunen etablere og opprettholde et 
rentereguleringsfond. Økonomiplanen skal årlig justeres med fremtidig forventet finansieringskostnad. Ved 
årsregnskapet kan differansen mellom faktisk- og budsjettert finansieringskostnad for året disponeres til eller 
fra fondet. Kommunens målsetning er at rentereguleringsfondet skal utgjøre 2 % av netto rentebærende gjeld2. 
 
Kommunens målsetning er at bufferfondet for midler med langsiktig tidshorisont skal utgjøre minimum 16 % av 
porteføljens markedsverdi. Kommunen skal søke å benytte et utbytteprinsipp fra bufferfondet. Dette 
innebærer at midler skal være opptjent og balanseført før anvendelse. I budsjettprosessen skal kommunen angi 
et forsvarlig uttaksnivå kommende år basert på bufferfondets størrelse. Et tilstrekkelig bufferfond vil over tid 
sikre at uttak av avkastning fra midler som forvaltes med langsiktig tidshorisont blir mindre påvirket av 
svingninger i årlig avkastning.  

1.4 Vesentlig finansiell risiko og risikospredning 
Finansreglementet inneholder jmf. Kommuneloven §14-13 bestemmelser som hindrer kommunen i å ta en 
vesentlig finansiell risiko i finans- og gjeldsforvaltningen, og som sikrer at løpende betalingsforpliktelser kan 
innfris ved forfall. Kommunestyret har gjennom reglementet gitt bestemmelser for hvordan kommunens midler 
skal forvaltes avhengig av tidshorisont, samt hvordan gjeldsporteføljen skal settes sammen og forvaltes, 
Bestemmelsene er bindende for hvordan kommunedirektøren skal utøve finans- og gjeldsforvaltningen. 
 
Kommunens finansreglement har en langsiktig tidshorisont. Gjennom kommunens definerte formål og 
målsetninger med samlet finansforvaltning søkes en robust tilnærming mot svingninger i finansmarkedene.  
 
Vesentlig finansiell risiko for samlet finansforvaltning er uttrykt gjennom en vurdering av gjeldsporteføljens 
rentesammensetting og forfallstruktur, samt plasserte midlers fordeling på ulike aktivaklasser med hensyn på 
midlenes tidshorisont og ønsket risikonivå. Kommunen skal jevnlig beregne potensielle endringer i netto 
finanskostnad gjennom en samlet stresstest for gjeldsporteføljen og totale finansielle midler. 
 
Risikospredning oppnås gjennom fordeling av plasseringer og lån på flere aktivaklasser, utstedere og 
forfallstidspunkter. Dette reduserer samlet finansiell risiko ved å gi en mer stabil og forutsigbar avkastning og 
finansieringskostnad over tid. Konkrete krav til risikospredning fremgår i kapitelene 2, 3 og 4. 

1.5 Retningslinjer for bærekraft og etikk i forvaltningen 
Kommunen har som overordnet mål å maksimere avkastningen på både kortsiktig- og langsiktig investert 
kapital og samtidig bidra til bærekraftig utvikling. Kommunen legger til grunn at god avkastning over tid er 
avhengig av en bærekraftig utvikling i økonomisk, miljømessig og samfunnsmessig forstand.  
 
Kommunen anerkjenner FNs bærekraftmål som verdens felles veikart for en mer bærekraftig verden og at 
investeringer utgjør et viktig virkemiddel i det globale arbeidet for å oppnå disse. Kommunens ambisjon er å 
øke eksponeringen til investeringer som bidrar til oppnåelse av FNs bærekraftsmål, og spesielt de mål som er 
relatert til kommunens definerte bærekraftsmål. Kommunen skal ha en bevisst tilnærming til karbonutslipp og 
karbonreserver i kapitalforvaltningen. Kommunens ambisjon er å ha en lavere andel karbon i egen portefølje 
enn markedet for øvrig.  
 
Kommunen investerer gjennom eksterne forvaltere og anerkjenner at det finnes ulike strategier for å 
operasjonalisere ansvarlighet og bærekraft i forvaltningen. Det er likevel et krav at de forvalterne kommunen 
benytter jobber i henhold til FNs Prinsipper for Ansvarlige Investeringer (PRI). Kommunen har videre som 

 
2 Gjeld som har en inntektsside medregnes ikke  
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minimumskrav at alle investeringer gjøres i tråd med FNs Global Compact (basert på menneskerettigheter, 
grunnleggende prinsipper og rettigheter i arbeidslivet, miljø og utvikling samt korrupsjon). 
 
Kommunen anerkjenner arbeidet som gjøres av Statens Pensjonsfond Utland og vil derfor etterstrebe at valgte 
investeringer for både aksjer og renter er i henhold til SPUs offisielle ekskluderingsliste. 
 
Kommunens kortsiktig- og langsiktig investert kapital skal regelmessig gjennomlyses. Transparens er en 
forutsetning for kontroll og etterlevelse i forhold til kommunens retningslinjer for ansvarlige investeringer.  

1.6  Rapportering 
Kommunedirektøren skal minst tre ganger pr år (inkl pr 31.12) gi en beskrivelse og vurdering til Kommunestyret 
av kommunens finansielle risiko og avkastning, sammenholdt med målene og kravene i finansreglementet og 
budsjett/økonomiplan. Finansrapporteringen skal minimum inneholde: 
 
• Hvordan de finansielle midlene er sammensatt og markedsverdien, både samlet og for hver gruppe  
• Hvordan de finansielle forpliktelsene er sammensatt og verdien av dem, både samlet og for hver gruppe  
• De finansielle forpliktelsenes løpetid, og om verdien av lån som forfaller og må refinansieres innen 12 mnd. 
• Aktuelle markedsrenter og kommunens egne rentebetingelser 
• Forhold som kommunestyret har stilt krav om at det skal opplyses om 
• Beskrivelse og en vurdering av eventuelle vesentlige endringer i markedet og hva dette betyr for 

kommunens finansielle risiko 
• Dersom det har oppstått avvik mellom krav og rammer i finansreglementet og faktisk forvaltning, samt 

hvordan avviket er håndtert 
 
Ved vesentlige avvik skal det iverksettes nødvendige tiltak umiddelbart. Kommunestyret orienteres så raskt 
som mulig. Kommunestyret avgjør om avviket er av en slik karakter at finansiell risiko er endret og at 
finansreglementet derfor må endres.  
•  

1.7 Ansvar og fullmakter 
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning og fastsetter: 
 
• Kommunens formål og målsetninger for forvaltningen 
• Finansforvaltningens sammenheng med kommunens øvrige aktivitet (økonomiplan) 
• Kommunens vurdering av vesentlig risiko 
 
Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å utføre finansforvaltningen innenfor kommunens 
finansreglement. Kommunedirektørenskal særlig legge vekt på at finansforvaltningen følger fastsatte rammer 
og formål, samt skjer innenfor kommunens vurdering av vesentlig finansiell risiko både for enkeltplasseringer 
og for samlet finansforvaltning. Ved eventuelle avvik mellom faktisk forvaltning og reglement, skal 
kommunedirektørenså raskt som mulig fremlegge en plan for håndtering av dette. kommunedirektøren skal 
løpende vurdere finansreglementes egnethet. Det tilligger kommunedirektøren å inngå avtaler i 
overensstemmelse med dette reglement. Bruk av eksterne rådgivere påvirker ikke ansvarsforholdene i 
kommunens finansforvaltning. kommunedirektøren skal påse at kommunen har gode dokumentasjonsrutiner 
på vurderinger og avgjørelser som foretas rundt finansforvaltningen. 
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2 Forvaltning av midler med lav risiko og høy likviditet  
Kommunens likviditet er sammensatt av kontanter, bankinnskudd og verdipapirer, uavhengig av gjenstående 
løpetid. Midler spesifikt definert med langsiktig tidshorisont inngår ikke.  

2.1 Formålet og målsetning med forvaltningen 
For kommunen er kravet til lav finansiell risiko og god likviditet i plasseringene viktigere enn ønsket om høy 
avkastning for midlene. Kommunen har følgende målsetninger med forvaltning av slike midler: 
 
1. Til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet for å dekke løpende forpliktelser3 
2. Oppnå  avkastning tilsvarende kommunens hovedbankavtale med definert og begrenset risiko 
 
Ved forvaltning av slike midler skal hovedbankforbindelse benyttes. Kommunedirektøren skal regelmessig 
vurdere eksisterende betingelser opp mot alternative banker og/ eller plassering i verdipapirfond med tillatt 
risikoprofil. Dette gjelder hovedsakelig for midler som har en brukshorisont ut over tre måneder..  

2.2 Generelle rammer og begrensninger for forvaltningen 
Vektet gjenværende løpetid for midlene skal tilpasses eventuelle forpliktelser for plasseringen, og skal i alle 
tilfeller totalt sett være kortere enn ett år.  

2.2.1 Innskudd i andre banker enn hovedbankavtale 
Kommunen kan foreta plasseringer av midler i andre banker enn hovedbankavtale dersom det oppnås bedre 
rentebetingelser, dersom hovedbankavtalen har innskuddsbegrensninger eller det er behov for risikospredning.  

2.2.2 Andeler i verdipapirfond 
Kommunen kan plassere midler i pengemarkedsfond dersom forventet avkastning er høyere enn 
hovedbankavtale. 

2.3 Finansiell risiko og risikospredning 
Før plasseringer gjennomføres skal risiko knyttet til disse være analysert og definert innenfor kommunens 
rammer og begrensninger for forvaltningen. Det skal legges vekt på at midlene forvaltes med sikte på lav 
finansiell risiko og høy likviditet: 
 
• Kredittrisiko, likviditetsrisiko og administrasjonsrisiko – Skal minimeres  
• Renterisiko – Skal begrenses og tilpasses kommunens formål med plasseringen 
• Valutarisiko – Ingen, alle investeringer foretas i NOK 
 
Før bankinnskudd skal kommunen så langt det lar seg gjøre vurdere bankens soliditet og underlagte 
garantiordninger for innskudd4. Løpetiden for eventuelle tidsinnskudd i bank kan ikke overstige 12 måneder. 
For bankplassering ut over hovedbankavtale skal kommunen så langt som mulig søke å evaluere kredittrisiko 
forbundet med plasseringen.  
 
Det skal ikke være begrensninger på uttaksretten i valgte verdipapirfond, og fondene skal ha lav kredittrisiko. 
Løpetid på kredittrisiko skal ikke avvike betydelig fra løpetid på renterisiko. Kommunen skal aktivt søke å 
redusere den finansielle risiko en er eksponert mot, herunder: 
 
• Innskudd i bank – Kommunen skal vurdere å benytte flere banker dersom samlet innskudd fra kommunen 

utgjør en vesentlig del av bankens og/ eller kommunens totale innskudd 
• Andeler i verdipapirfond – Kommunen skal gjennomføre valg av forvaltere ref pkt 4.7. Valgte fond skal 

tilfredsstille kommunens behov for risikospredning  
•  
 
 

 
3 Jmf Kommuneloven § 14-1 
4 Det skal tas hensyn til gjeldende retningslinjer for sikring av bankinnskudd i norske banker. 
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3 Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler 
Finansreglementet fokuserer på generelle rammer for kommunens samlede gjeldsportefølje.  

3.1 Formål og målsetning med forvaltningen 
Kommunen skal gjennom forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrig finansavtaler innenfor ønsket risikonivå 
skaffe kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, og skal: 
  
1. Ha et bevisst forhold til samsvar mellom løpetid på finansiering og investering 
2. Søke å oppnå lavest mulig finansieringskostnad til akseptabel risiko 
 
Kommunen skal ved forvaltning av gjeldsporteføljen søke å oppnå stabilitet og forutsigbarhet i 
finansieringskostnadene for økonomiplanperioden. Vurderinger rundt porteføljens fordeling mellom fast og 
flytende rente gjøres med bakgrunn i dette, samt med hensyn rentereguleringsfondets størrelse (jmf pkt 1.3).  
 
Kommunen skal opprettholde en finansiell struktur hvor den økonomiske levetiden på investeringer i størst 
mulig grad samsvarer med løpetiden på finansieringen. Lånenes avdragsprofil vil erfaringsmessig være lang 
siden eiendelene i all hovedsak har lang levetid. Avvik vil resultere i over/ underdekninger av lån i forhold til 
eiendeler, noe som blant annet vil ha likviditetsmessige og regnskapsmessige konsekvenser. Det skal søkes å 
unngå at langsiktige (kortsiktige) eiendeler er finansiert kortsiktig (langsiktig).  
 
Kommunen skal gjennom økonomiplanen definere forventet finansieringskostnad for perioden gitt 
eksisterende låneportefølje og vedtatte nye låneopptak.  
 
Kommunen skal betale minimumsavdrag ihht Kommuneloven §14-18. Kommunestyret vedtar årets avdrag.  
 

3.2 Generelle rammer og begrensninger for forvaltningen 
Strategi for kommunens gjeldsportefølje er utformet som en prosentvis fordeling av lånene mellom ulike 
klasser med tilhørende tillatte rammer for avvik:  
 
Porteføljeelementer Strategi Frihetsgrader / kommentar 
Lån i NOK 100 % Lån i annen valuta ikke tillatt 
Andel lån basert på flytende rente  0 % – 100 % Inntil NIBOR 12 mnd 
Andel lån basert på fast rente 0 % – 75 % Evt gjennom rentesikringsinstrumenter 
Rentereguleringsfond Årlig Jmf. Pkt. 1.3 
Avdragsprofil Tillatt Åpne serier (rammelån) og uten avdrag (bulletlån) 
Utstedelse av sertifikat/ obligasjonslån Tillatt  
Nedbetalingsprofil på låneportefølje Beregnes Kalkulerte avvik tillatt5. Minimumsavdrag utgangspunkt 
Bruk av renteinstrumenter som 
rentesikring  

Tillatt for 
enkeltlån 

F.R.A, renteswap og renteopsjoner tillatt innenfor 
grenser for andel fastrente, knyttes kun mot 
underliggende lån. Tilbud fra minimum 2 aktører 

Garantiansvar Beregnes Angis som regnskapsnote 

3.3 Finansiell risiko og risikospredning 
Kommunens gjeldsforvaltning skal ivaretas slik at kommunen ikke påføres vesentlig finansiell risiko. Ved bruk 
av rentesikringsinstrumenter (derivater) skal det være et bevisst valg av motparter. Kommunen skal ikke ta 
valutarisiko gjennom innlån kun i NOK.  
 
Kommunen skal ha en nøytral holdning til renteendringer. En skal vurdere å samle lånene, men samtidig 
vurdere størrelsen på samlet lån hos en långiver. Kommunen skal minimere refinansieringsrisikoen ved å unngå 
renteregulering av og/ eller at store deler av låneporteføljen forfaller et enkelt år.  
 
 

 
5 Forutsetter at det er rom for dette ihht økonomisk levetid for eiendeler, samt at dette er i tråd med intensjonene i Kommuneloven 
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3.4 Metode og rutiner for opptak av lån 
Opptak av lån skjer på bakgrunn av vedtatt lånefinansiering i Kommunestyret. Kommunedirektøren har da 
fullmakt til å gjennomføre låneopptak, herunder refinansiere eksisterende gjeld, samt godkjenne lånevilkårene. 
Låneopptaket (tidspunkt) vurderes mot likviditetsbehov og vedtatt investeringsbudsjett. Kommunens 
gjeldsbrev signeres ihht delegasjonsreglementet. 
 
Tilbud innhentes fra minimum 2 aktører (og med hensyn til gjeldende bestemmelser for offentlige anskaffelser) 
med sammenlignbar lånerente, rentemetode og kapitalisering. Unntak fra dette kan gjøres dersom kommunen 
utsteder sertifikat- eller obligasjonslån, eller ved låneopptak i statsbank (f eks startlån i Husbanken). 
Kommunen skal ha gode rutiner for oppbevaring av dokumentasjon knyttet til gjeldsporteføljen.  

3.5 Ekstern forvaltning av låneporteføljen 
Kommunen kan velge å benytte en ekstern forvaltningsløsning for hele eller deler av gjeldsporteføljen etter 
vurderinger på bakgrunn av alle elementer i kapittel 3. 

3.6 Øvrige finansavtaler 
Kommunen kan inngå finansavtaler (f.eks. finansiell leasing som skal behandles som låneopptak). Overordnet 
målsetning er at finansieringsavtaler samlet sett gir lavere kostnader over tid enn ved kommunalt eierskap. 
 

•  
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4 Forvaltning av midler med langsiktig tidshorisont 
Kommunen skal ved forvaltning av slike midler fokusere på langsiktig avkastning og mindre på kortsiktige 
svingninger. Det skal ikke tas finansiell risiko som anses vesentlig6. Kommunen har ved valg av risikoprofil for 
slik forvaltning særlig vektlagt at kommunale regnskapsregler tilsier full inntekts- og kostnadseffekt av endring i 
markedsverdi, samt størrelsen på bufferfondet tilknyttet slik forvaltning. For midler som har minimum 5 års 
tidshorisont 
 
Kan kommunen etablere forvaltning etter disse retningslinjene. Kommunen har i utgangspunktet 2 langsiktige 
porteføljer – én opprettet etter salg av aksjer i TrønderEnergi, og én opprettet etter mottatte midler fra 
Havbruksfondet. Samlet portefølje utgjøres av grunnkapital og opparbeidet avkastning. Kommunestyret avgjør 
tilførsel og uttak fra slike midler.  

4.1 Formålet og målsetning med forvaltningen 
Kommunens formål er å forvalte sine langsiktige midler slik at avkastning kan tilføres kommunen årlig. 
Kommunens målsetning er likevel å være driftsuavhengig av avkastningen fra slike midler. I forvaltningen skal 
det søkes etablert en stor grad av stabilitet og forutsigbarhet knyttet til størrelsen på beløpet som skal kan 
tilføres årlig. Kommunen skal gjennom bufferfondet og utbytteprinsippet håndtere negative verdiendringer 
forvaltningen vil kunne gi på kort sikt.  
 
Kommunen har en femdelt målsetning knyttet til forvaltning av langsiktige midler: 
 
1. Opprettholde realverdi av midlene 7 
2. Opprettholde et tilstrekkelig bufferfond for å ta høyde for svingninger i finansmarkedene  
3. Kunne budsjettere med årlige uttak av midler med bakgrunn i bufferfondets størrelse  
4. Søke å oppnå avkastning som i gjennomsnitt er 1,7 % - poeng høyere enn et risikofritt alternativ til 

akseptabel risiko (Fond vedr salg av aksjer i TrønderEnergi) 
5. Søke å oppnå avkastning som i gjennomsnitt er 2,4 % - poeng høyere enn et risikofritt alternativ til 

akseptabel risiko (Laksefondet) 
 
Uttak av midler skal fortrinnsvis skje uten at det reduserer inflasjonsjustert verdi. 

4.2 Generelle rammer og begrensninger for forvaltningen 
Kommunens grunnprinsipp er at forvaltningen skal være enkel å kommunisere samt etterprøvbar med tanke på 
oppnådde resultater. Gjennom forvaltningen skal kommunen søke å oppnå en realavkastning som i størst mulig 
grad samsvarer med realveksten i norsk økonomi.  
 
Erfaringsmessig svinger det norske aksjemarkedet mer enn brede globale markeder. En spredning av 
investeringene over flere aktivaklasser (aksjer og rentebærende papirer), herunder også fordeling mellom 
norske og internasjonale kapitalmarkeder, vil redusere porteføljens totale risiko over tid. Dette betyr at risiko 
og avkastningsmuligheter blir fordelt mellom både norske og internasjonale aksjer og rentebærende papirer.  
 
Investeringsstrategien er i utgangspunktet en langsiktig beslutning, og bør ikke endres hvis ikke forventet 
avkastning, vurdering av risiko, risikobærende evne og vilje eller forpliktelsene og krav til avkastning endrer 
seg. Investeringsstrategien er derfor i praksis risikostyring. 
 

4.3 Investeringsstrategi – Fond vedr salg av aksjer i TrønderEnergi 
Kommunens langsiktige midler definert som "Fond vedr salg av aksjer i TrønderEnergi" skal forvaltes innenfor 
følgende rammer:  
 
 
 

 
6 Jmf Kommuneloven §14-13 
7 Kapitalen skal inflasjonsjusteres over tid basert på reell inflasjon 



Frøya kommune  Reglement for finans- og gjeldsforvaltning 

  10 av 15 

 
 

4.4 Investeringsstrategi – Laksefondet   
Kommunens langsiktige midler definert som "Laksefondet" skal forvaltes innenfor følgende rammer:  
 

 
 

4.5 Forventet avkastning og finansiell risiko 
Gjennom investeringsstrategien oppnår kommunen: 
 
• Samsvar med kommunens målsetninger, samt høy sannsynlighet for å oppnå avkastningskravet over tid 
• Internasjonal diversifisert portefølje med relativt lav kortsiktig risiko og med muligheter for lave kostnader 
• Mulighet for å etablere en transparent portefølje basert på retningslinjer for bærekraft og etikk 
 
Langsiktig forventet avkastning for et risikofritt alternativ (eksempelvis bank) vil være omkring 3 % 
(sammensatt av 1-2 % realrente og 2-3 % inflasjon): 
 
• Langsiktig forventet avkastning for investeringsstrategiens normalposisjon (Fond vedr salg av aksjer i 

TrønderEnergi) er 4,7 %8 (1,7 % - poeng høyere enn et risikofritt alternativ)9 
•  
• Langsiktig forventet avkastning for investeringsstrategiens normalposisjon (Laksefondet) er 5,4 %10 (2,4 % - 

poeng høyere enn et risikofritt alternativ)11 
 
Reelt avkastningskrav som benyttes i økonomiplan avhenger av det generelle rentenivået og kan følgelig avvike 
fra det langsiktige avkastningskravet. En forenklet tolkning er at forventet nominell avkastning pr. år utgjør den 
til enhver tid gjeldende bankrenten + 1,7 % - poeng (Fond vedr salg av aksjer i TrønderEnergi) og +2,4 %-poeng 
(Laksefondet). 
 
Kommunen påtar seg finansiell risiko ved plassering i kapitalmarkedene. Markedsrisiko er knyttet til tap som 
følge av kurssvingninger i de markedene kommunen er eksponert. Selskapsspesifikk risiko i de ulike markedene 
er knyttet til at enkeltinvesteringer vil stige eller falle i verdi i forhold til markedet. Slik risiko skal søkes redusert 
gjennom diversifiserte investeringer. Markedsrisiko og samvariasjon for de ulike aktivaklassene12 er gitt 
gjennom representative markedsindekser med lang historikk.  
 

 
8 Langsiktige forventninger: Bank og pengemarked 3 %, norske obligasjoner 3,5 %, globale obligasjoner 3,75 %, aksjer 8 % 
9 Historisk avkastning for investeringsstrategiens normalposisjon siste 37 år er 7,7 % (2,3 %- poeng høyere enn norsk pengemarked)  
10 Langsiktige forventninger: Bank og pengemarked 3 %, norske obligasjoner 3,5 %, globale obligasjoner 3,75 %, aksjer 8 % 
11 Historisk avkastning for investeringsstrategiens normalposisjon siste 37 år er 8,3 % (2,9 %- poeng høyere enn norsk pengemarked)  
12 Langsiktige standardavvik: Norge pengemarked 1,5 %, norske stats- og kredittobligasjoner 4 %, globale stats- og kredittobligasjoner sikret til NOK 4,5 %, 
norske aksjer 23 % og globale aksjer ikke valutasikret 18 % 

Strategivekt Min / Max Referanseindeks
Aksjer 25 % 5% / 35%

Norske aksjer 35 % 9 % 20% / 50% Oslo Børs Hovedindeks
Globale aksjer (usikret) 65 % 16 % 50% / 80% MSCI AC World NTR i NOK

Obligasjoner 75 % 65% / 95%
Norske obligasjoner 40 % 30 % 25% / 55% 75 % NBP RM123D3 / 25 % NBP norsk stat 3 år

Globale obligasjoner (sikret) 60 % 45 % 45% / 75% 60 % BarCap Global Agg / 40 % BarCap Global Agg 1-3 år
Total 100 %

Strategivekt Min / Max Referanseindeks
Aksjer 40 % 5% / 50%

Norske aksjer 35 % 14 % 20% / 50% Oslo Børs Hovedindeks
Globale aksjer (usikret) 65 % 26 % 50% / 80% MSCI AC World NTR i NOK

Obligasjoner 60 % 50% / 95%
Norske obligasjoner 40 % 24 % 25% / 55% 75 % NBP RM123D3 / 25 % NBP norsk stat 3 år

Globale obligasjoner (sikret) 60 % 36 % 45% / 75% 60 % BarCap Global Agg / 40 % BarCap Global Agg 1-3 år
Total 100 %
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Beregnet standardavvik for investeringsstrategiens normalposisjonens (Fond vedr salg av aksjer i 
TrønderEnergi) er 5,3 %13, noe som indikerer følgende utfallsrom med langsiktige forventninger (kortsiktige 
forventninger angitt i parentes for inneværende periode med lave renter):  
 
• 2 av 3 år     -0,6 % til 10,1 % (-2,5 % til 8,2 % ved 1,1 % bankrente) 
• 95 % sannsynlighet (19 av 20 år) -6,0 % til 15,4 % (7,8 % til 13,5 % ved 1,1 % bankrente) 
 
Sannsynligheten for å oppnå positiv avkastning og avkastning høyere enn bank ett enkeltår er hhv  
81 % og 63 %. Sannsynlighetene øker raskt med lengre tidshorisont. En stresstest14 representerer et verdifall på 
-13,1 % for investeringsstrategien15.  
 
Beregnet standardavvik for investeringsstrategiens normalposisjonens (Laksefondet) er 7,4 %16, noe som 
indikerer følgende utfallsrom med langsiktige forventninger (kortsiktige forventninger angitt i parentes for 
inneværende periode med lave renter):  
 
• 2 av 3 år     -2,0 % til 12,8 % (-5,9 % til 16,4 % ved 1,1 % bankrente) 
• 95 % sannsynlighet (19 av 20 år) -9,4 % til 20,2 % (-11,3 % til 18,3,5 % ved 1,1 % bankrente) 
 
Sannsynligheten for å oppnå positiv avkastning og avkastning høyere enn bank ett enkeltår er hhv  
77 % og 63 %. Sannsynlighetene øker raskt med lengre tidshorisont. En stresstest representerer et verdifall på -
15,2 % for investeringsstrategien17. 
 
Om porteføljene avviker fra investeringsstrategienes normalposisjoner (25 % aksjer, 75 % rentebærende 
papirer for Fond vedr salg av aksjer i TrønderEnergi), (40 % aksjer, 60 % rentebærende papirer for Laksefondet) 
herunder også om reelle plasseringer avviker fra referanseindeksenes sammensetting, vil porteføljen ha 
avvikende risikoegenskaper (sannsynligheter, utfallsrom og stresstest) fra overnevnte drøftinger. Dette 
fremkommer eksempelvis gjennom forvalternes aktive valg av aksjer, avvikende renterisiko, kredittrisiko, 
likviditetsrisiko samt valutaforhold. Jo større avvik kommunens portefølje har fra investeringsstrategiens 
normalposisjon og/ eller de reelle investeringene fra markedet/ referanseindeksene, jo større er porteføljens 
relative risiko. Håndtering av de ulike elementene fremgår i kap. 4.6. 

4.6 Sammensetting av kommunens langsiktige porteføljer 
Kommunens langsiktige midler skal være godt diversifisert gjennom fordeling på flere aktivaklasser, samt god 
spredning på utstedere innad i den enkelte aktivaklasse.  
 
Kommunen skal ha et bevisst forhold til de enkelte delporteføljenes reelle sammensetting i forhold til 
markedet/ referanseindeksenes sammensetting (relativ risiko). Plassering i indeksnære fond er best egnet til å 
kontrollere relativ risiko. Kommunen kan også benytte aktivt forvaltede fond innenfor definerte rammer for å 
oppnå meravkastning ut over markedsavkastningen:  
 
• For aksjeinvesteringene skal det fortrinnsvis benyttes aksjefond. Diskresjonære porteføljer underlagt 

samme spredningsregler som aksjefond kan benyttes. Enkeltaksjer og andre aksjeprodukter ut over dette 
er ikke tillatt18. Det er et krav at samtlige aktive fond skal ha en god bredde i sine investeringer, og ikke et 
ensidig bransjefokus. Relativ risiko for aksjeporteføljen skal ikke overstige 5 %. Derivater er tillatt der dette 
inngår som en vedtektsfestet del av forvaltningens risikostyring 

• For obligasjoner skal det benyttes obligasjonsfond og/ eller pengemarkedsfond. Inntil 50 % av norske 
renteinvesteringer kan etableres som ”hold til forfall/ anleggsobligasjoner”. Porteføljen skal på best mulig 
måte ivareta pkt 4.5. Enkeltpapirer ut over dette er ikke tillatt. Det skal benyttes renteinvesteringer som i 
all hovedsak har lav til moderat kredittrisiko (inntil «investment grade») og som har god spredning på 
utstedere og antall papirer. Relativ risiko for rentebærende papirer skal ikke overstige 2,5 % (ekskl relativ 

 
13 Historisk standardavvik for investeringsstrategiens normalposisjon siste 37 år er 4,3 % 
14 Norske aksjer - 30 %, globale aksjer - 20 %, norske og internasjonale renter -25 % fra gjeldende nivå, kredittmarginer + 2 % - poeng. Alt inntreffer samtidig 
15 Historisk største verdifall for strategiens normalposisjon er siste 37 år –8 %. Strategien har ingen negative 4-års sammenhengende perioder 
16 Historisk standardavvik for investeringsstrategiens normalposisjon siste 37 år er 6,3 % 
17 Historisk største verdifall for strategiens normalposisjon er siste 37 år –17,2 %. Strategien har ingen negative 4-års sammenhengende perioder 
18 Kommunens aksjer i selskap hvor eierskapet defineres som varig/ strategisk inngår ikke 
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risiko som oppstår gjennom eventuelle ”hold til forfall” renteinvesteringer). Derivater er tillatt der dette 
inngår som en vedtektsfestet del av forvaltningens risikostyring og valutasikring.  
 

Investeringene i internasjonale rentebærende papirer skal i størst mulig grad søkes valutasikret i NOK. 
Sikringen skal søkes gjort direkte i verdipapirfondene. Det er ikke et krav at investeringer i internasjonale aksjer 
skal valutasikres. 
 
Kommunen skal i begrenset grad søke å tilføre verdi gjennom å endre porteføljens sammensetting basert på 
egne markedsforventninger. Faktisk porteføljesammensetting vil likevel endres over tid etter som de ulike 
markedene utvikler seg ulikt. Omfordeling mellom aktivaklassene skal gjøres for å føre sammensetningen av 
aktiva tilbake til utgangspunktet for å beholde risikonivået fastlagt som grunnlag for forvaltningen. 
Erfaringsmessig vil en slik omfordeling ha en gunstig effekt avkastnings- og risikomessig for porteføljen og skal 
minimum gjøres hver 18 mnd, eller minimum når faktiske porteføljevekter er utenfor maksimumsgrensene. 
 
 
 

4.7 Valg av forvaltere 
Valg av forvaltere og investeringsprodukter skal i størst mulig grad skape samsvar mellom portefølje og 
investeringsstrategi. Kommunen kan benytte godkjente norske og utenlandske verdipapirforetak eller 
verdipapirfondsforetak (tilsvarende for de internasjonale markedene) og som er underlagt tilsyn av offentlige 
tilsynsmyndigheter.  
 
 
 
Ved valg av forvaltere skal det legges vekt på: 
 
• Forvalterens egenskaper sammenholdt med de øvrige forvalterne i porteføljen 
• Konsistens i forvaltningen – forvalters evne til gjennomgående å gjøre det bedre enn referanseindeksen, 

både i positive og negative markeder 
• Forholdet mellom avkastning og risiko, målt mot markedet og alternative leverandører  
• Kostnadsstruktur i forhold til alternative leverandører 
• Kvalitative egenskaper – integritet, klar og konsis investeringsprofil og solid organisasjon 
• Kontinuitet i forvaltningsmiljøet/ organisasjonen 
 
Ved vesentlige endringer i en forvalters organisasjon/ eierskap/ bemanning, skal kommunen gjennomføre en 
ny vurdering av investeringen. Forvalterne skal måles mot representative referanseindekser som kan avvike fra 
de oppgitt i pkt 4.3 og 4.4.  
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5 Rutiner for kommunens finansforvaltning  
Administrative rutiner skal jmf. Kommuneloven § 25-1 sørge for at finansforvaltningen utøves i tråd med 
finansreglementet, gjeldende lov og tilhørende forskrift, og at finansforvaltningen er gjenstand for betryggende 
internkontroll. Gjennom rutinene skal kommunen særlig følge opp: 
 
• Retningslinjer for vurdering av alle typer finansiell risiko i finansielle avtaler før avtaleinngåelse 
• Avdekking og håndtering av avvik fra finansreglementet 
• Forsvarlig saksbehandling før det inngås avtaler  

o Er avtalene innenfor retningslinjene i kommunens finansreglement? 
o Er den finansielle risikoen i avtalen vesentlig? 
o Kan avtalene inngås med bakgrunn i egen kunnskap? 

• Prosedyrer og retningslinjer for overvåking og vurdering av utviklingen i finansiell risiko 
o I forhold til tillatt risikonivå 
o I forhold til krav til risikospredning 

 
Rutinene bygger på vedtatt finansreglementet og kommunens delegasjonsreglement. Kommunedirektøren har 
fullmakt til å følge opp og forplikte kommunen innenfor rammene i finansreglementet. Fullmakten kan 
delegeres. Avtaler og betalingsinstruksjoner signeres ihht. signaturbestemmelser og evt. avgitt fullmakt. 
Følgende rutiner knyttes til utøvelsen av kommunens finansreglement: 

Rutine 
nr 

Jmf fin. 
regl pkt 

Rutiner – Generell del Ansvar Når 

1 1 Ordinær revidering av finansreglementet. Start prosess minimum 
6 mnd. før sak skal behandles i kommunestyret  
 
Kommunestyret avgjør selv behov for å endre reglement, f. eks. 
som følge av økt finansiell risiko 

Kommune-
direktør 
(KD) 

Ikke krav i lov om sekvens. 
Reglement bør ha lang 
horisont og være robust 
mot svingninger i 
finansmarkedene 

2 1 Kvalitetssikring av finansreglementet. Bruk revisjon eller 
uavhengig instans (innhent pris fra minst 2) 

KD Ved revisjon av reglement 

3 1.3 Sammenheng mellom finansreglement, budsjett og 
økonomiplan. Bruk av bufferfond, inflasjonsjustering, 
utbytteprinsipp og rentereguleringsfond 

Øk sjef Årlig 

4 1.4 Vurdere at alle transaksjoner er i tråd med kommunens 
grunnholdning til ulike former for risiko 

KD Løpende 

5 1.6 Rapportering til kommunestyret iht. ordinære rutiner, herunder 
mer utfyldig rapportering ved årsslutt 

KD Tertialvis 

6 1.6 Rapportering til kommunestyret ved vesentlige endringer, dvs. 
avvik  
budsjett/ virkelig netto finansieringskostnad samt avvik 
finansreglement/ faktisk forvaltning 

KD Umiddelbart 

7 1.7 Vurdere om saker er av prinsipiell betydning, samt 
reglementets egnethet 

KD Løpende 

8 1.7 Avtaleinngåelse eksterne parter, omfattet av 
innkjøpsregelverk? 

KD Løpende 

9 1.7 Utstyre øk sjef og evt. andre med signaturrettigheter overfor 
eksterne parter i.h.t kommunens retningslinjer 

KD Løpende 

10 1.7 Sikre at kommunen har riktig investorbeskyttelse 
(ihht. MiFID/tilsvarende) gitt kommunens kompetansenivå 

KD Løpende 

11 1.7 Gode interne rutiner for dokumentasjon, egnet 
oppbevaring 

KD Løpende 

 
Rutine 

nr 
Jmf fin. 
regl pkt 

Rutiner – midler med lav risiko og høy likviditet Ansvar Når 

12 2 Rullering av hovedbankavtale, anbudsrunde Øk sjef Min hvert 4. år 
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13 2.1 Likviditetsbudsjett/ prognose for året. Betjening av 
løpende forpliktelser, samt angi evt. ledig likviditet for 
plassering i banker og/eller pengemarkedsfond 

Øk sjef Løpende 

14 2.2.1/2.3 Plassering av ledig likviditet utenfor hovedbank, 
rentebetingelser? 

Øk sjef Ved behov 

15 2.2.2/2.3 Plassering av ledig likviditet ut over hovedbank, bruk av 
pengemarkedsfond. Valg av fond ihht. krav 

Øk sjef Ved behov 

16 1.6 Innhold i rapportering Øk sjef Tertialvis 

 
Rutine 

nr 
Jmf fin. 
regl pkt 

Rutine – Gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler Ansvar Når 

17 3.1/3.2 Kontroller tillatt avdragsprofil for enkeltlån Øk sjef Ved låneopptak 
18 3.1/3.2 Beregning av minsteavdrag Øk sjef Årlig 
19 3.4 Opptak av lån med bakgrunn i vedtak, rutiner for 

innhenting/ evaluering av tilbud, signering av gjeldsbrev 
Øk sjef Ved behov 

20 3.2 Valg av andel fast/ flytende rente, vurderinger rundt 
behov for stabilitet. Bruk av rentesikringsinstrumenter 
 

Øk sjef Ved behov 

21 3.2 Evt. utstedelse av egne lån. Innhenting/ evaluering av 
tilbud. Oppsett av rutiner med avtalepart. Bruk evt. 
ekstern kompetanse 

Øk sjef Ved behov 

22 3.2 Evt. garantiansvar beregnes og oppgis i regnskap Øk sjef Årlig 
23 3.7 Vurdere behov for øvrige finansavtaler (leasing) KD Løpende 
24 1.6 Innhold i rapportering Øk sjef Tertialvis 

Rutine 
nr 

Jmf fin. 
regl pkt 

Rutiner – midler med langsiktig tidshorisont  Ansvar Når 

25 4 Porteføljens størrelse  KD Årlig 
26 4.3 og 4.4 Porteføljens sammensetting innenfor frihetsgradene? Øk sjef Månedlig 
27 4.3 og 4.4 Skyldes avvik mellom oppnådd avkastning og 

referanseindeksens avkastning seleksjon og/ eller 
allokering? Behov for endring i porteføljen? 

Øk sjef Månedlig 

28 4.7/1.5 Valg av aksjeinvesteringer. Ved evt. diskresjonære 
porteføljer kontroller avtaleverk spesielt. 

Øk sjef Ved behov 

29 4.7/1.5 Valg av renteinvesteringer. Ved evt. diskresjonære 
porteføljer og ”hold til forfall porteføljer” kontroller 
avtaleverk spesielt 

Øk sjef Ved behov 

30 4.6 Rebalansering av porteføljen Øk sjef Minimum hver 
18. mnd 

31 4.6 Porteføljens sammensetting er innenfor rammene gitt 
for relativ risiko for hver aktivaklasse 

Øk sjef Ved endringer, 
samt årlig 

32 1.6 Innhold i rapportering Øk sjef Tertialvis 

 

6 VEDLEGG - definisjoner 
 
Absolutt risiko 

Risiko målt ved svingninger rundt et 
gjennomsnitt uttrykt som et absolutt mål 

Administrasjonsrisiko 
Knyttet til rutiner internt/ hos motpart 

Aksjer 
Verdipapir utstedt fra private bedrifter eller 
offentlige institusjoner. Kjøp gir eierandel 

Aktivaklasser 
Samlebetegnelse på ulike typer verdipapir 
som har de samme egenskapene, 
eksempelvis aksjer, obligasjoner og 
pengemarked 

Derivat 
Samlebetegnelse på kontrakter basert på 
verdien av et sett underliggende aksjer, 
obligasjoner eller indekser.  

Diskresjonær forvaltning 
Forvaltningsform hvor forvalter konstruerer 
og handler i en portefølje basert på 
kundens ønsker 

Diversifisere 
Spre eller redusere risiko gjennom å 
kombinere aktiva med ulike 
risikoegenskaper 

Durasjon 
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Et mål som uttrykker gjennomsnittlig 
løpetid for en obligasjon, definert som et 
vektet snitt av årlige rentekuponger og 
pålydende verdi. Begrepet uttrykker 
korrigert løpetid, og derigjennom 
obligasjonsprisens følsomhet for 
renteendringer 

(Referanse) Indeks 
Vektet verdi/ forholdstall for alle/ deler av 
eksempelvis aksjer på en børs. Indeksen 
angir en gjennomsnittlig avkastningen for 
de aktiva som inngår i indeksen 

Inflasjon 
Betegnelse som angir med hvilken prosent 
det generelle prisnivået på varer og 
tjenester øker i et år 

Kredittrisiko 
Risiko knyttet til tap pga at utsteder av et 
verdipapir eller motpart ikke oppfyller sine 
forpliktelser 

Likviditet/ likviditetsrisiko 
Uttrykk for hvor enkelt og hurtig et aktiva 
kan omsettes til kontanter 

Markedsrisiko 
Knyttet til tap som følge av kurssvingninger 
i de markedene investor er eksponert 

Meravkastning/ differanseavkastning 
Differansen mellom avkastning i en faktisk 
portefølje og avkastningen på en definert 
referanseportefølje 

NOK 
Norske kroner 

Obligasjon 
Rentepapir utstedt av private bedrifter/ 
offentlige institusjon. Utsteder forplikter seg 
til å betale bestemte årlige beløp (rente) 
samt pålydende tilbake ved forfall 

 
 
Passiv forvaltning/ indeksforvaltning 

Forvalter søker å oppnå avkastning og 
risiko som en sammenlignbar portefølje 
eller indeks 

Pengemarked 
Rentepapir som har forfall innen ett år. 
Kortsiktig aktiva med høy likviditet og kan 
ha relativt lav risiko 

Rebalansering 
Transaksjon som følge av at elementene i 
porteføljen utvikler seg ulikt over tid. Dette 
medfører at de relative vektene beveger 
seg bort fra normalposisjon 

Relativ risiko 
Utrykk for hvor mye en portefølje vil kunne 
svinge relativt til marked/ referanseindekser 

Rentebærende papirer 
Sertifikater (pengemarked) og obligasjoner 

Rentekurve 
Sammenligning av renter for ulike 
tidshorisonter. Danner utgangspunkt for 
prising av rentepapirer og påvirkes av 
forhold som forventninger, risiko knyttet til 
ulike tidshorisonter samt tilbud og 
etterspørsel i rentemarkedets ulike 
tidshorisonter 

Renterisiko 

Knyttet til at verdien av rentebærende 
verdipapirer endres dersom renten endres 

Standardavvik 
Viser hvor mye verdien av en variabel kan 
ventes å svinge i fremtiden, basert på 
målinger av observerte verdier. Uttrykker 
svingninger rundt et gjennomsnitt  

Stresstest 
Økonomisk tilstand uttrykt ved ekstreme 
hendelser i kapitalmarkedene som 
sammen vil påvirke en porteføljes verdi i 
negativ retning 

Transaksjonskostnad 
Kostnader ifm kjøp/ salg av verdipapir/ fond 

Valutarisiko 
Oppstår som følge av kurssvingninger i 
valutamarkedet 

Verdipapir 
Betegnelse på ulike aktiva, eksempelvis 
aksje, obligasjon eller pengemarked 

Verdipapirfond 
Portefølje bestående av eksempelvis aksjer 
hvor flere investorer kan eie andeler 

Volatilitet 
Betegnelse på risiko, dvs grad av 
svingninger rundt et gjennomsnitt 
 

Volatilitet 
Betegnelse på risiko, dvs grad av 
svingninger rundt et gjennomsnitt 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
EIERSKAPSMELDING FOR FRØYA KOMMUNE 2022  
 
Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunestyre godkjenner Eierskapsmelding for Frøya kommune, 2022 slik 
den er fremlagt.   

2. Eierskapsmeldingen er bestemmende for kommunens prinsipper for eierstyring i 
inneværende valgperiode.   

3. Eierskapsmeldingens selskapsoversikt, oppdateres årlig, og behandles hver høst i 
Frøya Formannskap.   

 
Vedlegg: 
 
Eierskapsmelding for Frøya kommune, 2022 
 
 
Saksopplysninger:   
 

Saken gjelder revidering av eierskapsmeldingen fra 2018. 

Kommuneloven av 2018 lovfester et krav om at kommunestyrene minst en gang per 
valgperiode skal vedta en eierskapsmelding.  Meldingen skal blant annet gi oversikt over 
interkommunalt samarbeid og selskap kommunen har eierinteresser i, og skal øke 
bevisstheten rundt forvaltningen av eierskapet.  

Kommuneloven regulerer ikke innholdet i kommunenes eierstyring. Lovgivningen som 
gjelder for den enkelte selskapsform gir noen rammer og regler.  Utover dette er selve 
utøvingen av eierstyringen opp til den enkelte kommune. 

Frøya kommune har eierandeler i flere selskap/enheter/foretak. I de deleide selskapene har 
Frøya kommune større eller mindre aksjeposter og andeler, og de eies sammen med andre 
bedrifter, organisasjoner eller nabokommuner.  

I stadig flere sammenhenger etterspørres oversikter over kommunens samlede eierskap, og 
kommunen som eier har også behov for å ta en gjennomgang av eierskapet og se på formålet 
med å eie og hvordan dette eierskapet skal utøves i de ulike selskap/enheter/foretak. 



Med eierstyring menes summen av de styringsmuligheter kommunen har til rådighet 
og benytter overfor sine selskaper/enheter/foretak som kommunen har 
eierskap/eierandel i.  

Eierstrategi utgjør de målsetninger og veivalg som kommunen gjør gjeldende overfor det 
enkelte selskap/enhet for å sikre ønsket utvikling og oppnåelse av de mål kommunen har satt 
for den aktuelle tjenesten/aktiviteten. Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om det 
enkelte selskap/enhet som utfører noe for kommunen, gjør dette i samsvar med lover og 
forskrifter, enhetens formål, og kommunens vedtatte politikk.   

I tillegg til å fylle lovens krav er hensikten med kommunens eierskapsmelding å informere 
om organisasjonsalternativer og konsekvenser av disse, presisere kommunens forventinger til 
selskapene/enhetene, og presisere rollene kommunen og selskap/enhet har overfor hverandre 
og rollene til deres interne organer/representanter.  

For kommunestyret som eier, og formannskapet som eierutvalg, er eierskapsmeldingen et 
helt sentralt redskap for å sikre god og forutsigbar styring, utvikling og kontroll av 
selskapene/enhetene.  

Med de presiseringer og unntak som fremgår i revidert eierskapsmelding legger Frøya 
kommune til grunn følgende prinsipper for kommunens eierskap og eierstyring:  

1. Frøya kommune er en ansvarlig eier. 
2. Frøya kommune utøver myndigheten og fremmer interessene overfor selskapene 

gjennom selskapenes eierorganer. 
3. Frøya kommune er pådriver for at kommunens eierandel og størrelse blir reflektert i 

selskapsavtaler og vedtekter. 
4. Frøya kommunes eierrepresentanter skal ivareta kommunens interesser, men møter ikke 

med bundet mandat. Det forventes at kommunens eierrepresentant agerer i tråd med 
denne eiermeldingen. Kommunens standpunkt i større sentrale og prinsippielle saker 
søkes forankret gjennom en bredere dialogprosess. 

5. Frøya kommune er pådriver for at styrerepresentantene har relevant kompetanse, 
kapasitet og faglig bredde ut fra selskapets egenart og formålet med eierskapet, og at alle 
styreverv blir registrert i KS sitt styrevervregister. 

6. Frøya kommune praktiserer åpenhet rundt eierskapene. Kommunen er pådriver for at 
selskapene praktiserer prinsippet om meroffentlighet og transparent. 

7. Frøya kommune skal være pådriver for at selskapene legger FNs bærekraftsmål til grunn 
for en bærekraftig utvikling. 

8. Frøya kommune skal, så langt mulig, være pådriver for at lønns- og kostnadsnivået i 
selskapene er i samsvar med praksis og utvikling i egen kommune. 

9. Frøya kommune skal være aktsom på at finansieringsbehovet (investeringer og 
fondsavsetninger) i selskapene er tilpasset formålet med eierskapet og selskapets 
kortsiktige og langsiktige behov. 

10. Frøya kommune skal være pådriver for at selskapene har en god etisk standard, en god 
internkontroll og risikostyring i forhold til selskapets karakter. 

 

Eierskapsmeldingen gjelder for inneværende kommunestyreperiode og til ny revidering 
foreligger.  

 



Vurdering: 
 

Kommunedirektøren anbefaler at framlagte Eierskapsmelding 2022 godkjennes slik den  er 
framlagt. 
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Innledning 
Frøya kommune har eierandeler i flere selskap/enheter/foretak. I de deleide selskapene har 
Frøya kommune større eller mindre aksjeposter og andeler, og de eies sammen med andre 
bedrifter, organisasjoner eller nabokommuner. I stadig flere sammenhenger etterspørres 
oversikter over det samlede eierskapet, og kommunen som eier har også behov for å ta en 
gjennomgang av eierskap og se på formålet med å eie og hvordan dette eierskapet skal 
utøves i de ulike selskap/enheter/foretak. 

 

Hva er en eierskapsmelding? 
Kommunens formål med eierskap/eierandel er å sikre at enkelte kommunale tjenester, prioriterte 
oppgaver, eller prioriterte interesser/aktiviteter – som ikke er hensiktsmessig å utføre i kommunal 
drift – i stedet blir utført av selskaper/enheter/foretak utenfor kommunens egen administrasjon. 
Med eierstyring menes summen av de styringsmuligheter kommunen har til rådighet og benytter 
overfor sine selskaper/enheter/foretak som kommunen har eierskap/eierandel i.  

Eierstrategi utgjør de målsetninger og veivalg som kommunen gjør gjeldende overfor det enkelte 
selskap/enhet for å sikre ønsket utvikling og oppnåelse av de mål kommunen har satt for den 
aktuelle tjenesten/aktiviteten. Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om det enkelte 
selskap/enhet som utfører noe for kommunen, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 
enhetens formål, og kommunens vedtatte politikk.   

I ny kommunelov gjeldende fra 1.1.2020 pålegges kommunene å utarbeide en eierskapsmelding 
minst én gang per kommunestyreperiode som skal vedtas av kommunestyret, jf. kommuneloven § 
26-1.  

I tillegg til å fylle lovens krav er hensikten med kommunens eierskapsmelding å informere om 
organisasjonsalternativer og konsekvenser av disse, presisere kommunens forventinger til 
selskapene/enhetene, og presisere rollene kommunen og selskap/enhet har overfor hverandre og 
rollene til deres interne organer/representanter.  

For kommunestyret som eier, og formannskapet som eierutvalg, er eierskapsmeldingen et helt 
sentralt redskap for å sikre god og forutsigbar styring, utvikling og kontroll av selskapene/enhetene.  

Nåværende Eierskapsmelding gjelder til ny revidering. Kommuneplanens samfunnsdel gir retning for 
samfunnsutviklingen og mål for kommunens tjenester fram mot 2027.  
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Grunner for eierskap i selskaper/enheter/foretak utenfor kommunen 
Frøya kommune utfører som hovedregel sine kommunale tjenester, oppgaver, og 
interesser/aktiviteter i egen regi, underlagt kommunedirektørens ansvar og myndighet med direkte 
folkevalgt kontroll og styring.  

Enkelte oppgaver kan av konkrete grunner være hensiktsmessig å utføre utenfor kommunens 
ordinære administrasjon og styringslinje.  

Frøya kommune kan vurdere å organisere sin virksomhet på en annen måte:   

• krever investeringer i infrastruktur på tvers av kommunegrensene  
• i betydelig grad kan driftes mer effektivt i samarbeid med andre (stordriftsfordeler), eller 

gjennom en bestemt organisering  
• i betydelig grad kan driftes kvalitativt bedre eller faglig mer robust i samarbeid med andre, 

eller gjennom en bestemt organisering  
• knytter seg til statlige tilskuddsordninger som krever organisering utenfor ordinær struktur  
• kan trekke veksel på gunstige skatte- og avgiftsvilkår  
• opererer i markedsmessige/kommersielle omgivelser, eller er knyttet til økonomisk risiko 

med behov for friere stilling i forhold til markedstilpasning, konkurranseforhold, innsyn ol.  

Kommunen har flere organiseringsalternativer for slike tilfeller. Noen organisasjonsalternativer er 
såkalte selvstendige rettssubjekter, mens andre sorterer under kommunen som rettssubjekt. Hvilket 
alternativ som er mest fordelaktig og ikke, avhenger av hvilken tjeneste, oppgave, interesse/aktivitet 
det er snakk om.  

Et dilemma knyttet til enhver enhets-/selskapsdannelse utenfor ordinær styringslinje er at det 
reduserer mulighetene for direkte politisk styring og kontroll. Enhets- /selskapsorganisering og 
fristilling innebærer at man gir slipp på den tradisjonelle formen for forvaltningsstyring og at styring 
må skje i henhold til de rammer som følger av blant annet den aktuelle enhets- eller 
selskapslovgivningen.  

Der oppgaveløsningen er organisert i selskaper / selvstendige rettssubjekter, har de folkevalgte 
mindre direkte styringsmidler til rådighet. Disse varierer ut fra hvilken organisasjonsform som er 
valgt. 

 

Figur 1: Mulighet for styring og kontroll ved ulike organisasjonsformer. 
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Bakgrunn og forutsetninger for god eierstyring 
Frøya kommune arbeider for gode tjenester til befolkningen og størst mulig samlet verdiskaping 
innenfor økonomiske rammer. Med verdiskaping gjennom kommunalt eierskap menes her oppnåelse 
av kommunens mål som eier, enten høyest mulig avkastning over tid eller mest mulig effektiv 
oppnåelse av mål som knytter seg til å ivareta ulike samfunnsmessige hensyn.  

Frøya kommune som eier 
§ 26-1 Eierskapsmelding i Kommuneloven 

Kommunen skal minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av 
kommunestyret selv. Eierskapsmeldingen skal inneholde: 

1. Kommunens prinsipper for eierstyring 
2. En oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen har 

eierinteresser eller tilsvarende interesser i 
3. Kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i virksomhetene 

nevnt i punkt 2. 

Forslag til prinsipper for eierstyring i Frøya kommune fremgår nedenfor, og vil bli oppdatert i henhold 
til kommunestyrets vedtak. Oversikt over selskaper kommunen har eierinteresser i, med formål med 
mere, fremgår i dokumentet under kapitlet: «Frøya kommunes eierskap per 31.12.2021» 

Kommunestyret behandler årlig (på høsten) årsrapporter/årsmeldinger av all virksomhet som er 
organisert som selvstendige rettssubjekter.  

Frøya kommunes prinsipper for eierstyring 
1. Frøya kommune er en ansvarlig eier. 
2. Frøya kommune utøver myndigheten og fremmer interessene overfor selskapene gjennom 

selskapenes eierorganer. 
3. Frøya kommune er pådriver for at kommunens eierandel og størrelse blir reflektert i 

selskapsavtaler og vedtekter. 
4. Frøya kommunes eierrepresentanter skal ivareta kommunens interesser, men møter ikke med 

bundet mandat. Det forventes at kommunens eierrepresentant agerer i tråd med denne 
eiermeldingen. Kommunens standpunkt i større sentrale og prinsippielle saker søkes forankret 
gjennom en bredere dialogprosess. 

5. Frøya kommune er pådriver for at styrerepresentantene har relevant kompetanse, kapasitet og 
faglig bredde ut fra selskapets egenart og formålet med eierskapet, og at alle styreverv blir 
registrert i KS sitt styrevervregister. 

6. Frøya kommune praktiserer åpenhet rundt eierskapene. Kommunen er pådriver for at 
selskapene praktiserer prinsippet om meroffentlighet og transparent. 

7. Frøya kommune skal være pådriver for at selskapene legger FNs bærekraftsmål til grunn for en 
bærekraftig utvikling. 

8. Frøya kommune skal, så langt mulig, være pådriver for at lønns- og kostnadsnivået i selskapene 
er i samsvar med praksis og utvikling i egen kommune. 

9. Frøya kommune skal være aktsom på at finansieringsbehovet (investeringer og fondsavsetninger) 
i selskapene er tilpasset formålet med eierskapet og selskapets kortsiktige og langsiktige behov. 

10. Frøya kommune skal være pådriver for at selskapene har en god etisk standard, en god 
internkontroll og risikostyring i forhold til selskapets karakter. 
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I oversikten «Frøya kommunes eierskap per 31.12.2021» gis en beskrivelse av hvert enkelt 
selskaper/enheter/foretak som omhandler Frøya kommunes forventninger til selskapet. 
Forventningene til hvert enkelt selskap har bakgrunn i kommunens prinsipper for eierstyring. 

Selskapsformer 
Hvis bestemte tjenester/aktiviteter er mest hensiktsmessig å utføre utenfor kommunens ordinære 
administrasjon og styringslinje kan dette i prinsippet organiseres som:  

• Kommunalt foretak (KF) etter kommuneloven  
• Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven  

o Interkommunalt politisk råd  
o Kommunalt oppgavefelleskap  
o Vertskommunesamarbeid  

• Interkommunalt selskap (IKS) etter IKS-loven  
• Samvirkeforetak etter samvirkelova  
• Aksjeselskap (AS) etter aksjeloven  
• Stiftelse, etter stiftelsesloven  
• Forening eller andre måter det er rettslig adgang til.  

Ved etablering av slike fristilte selskaper/enheter/foretak er det viktig at kommunen på forhånd har 
vurdert hvilken av disse organisasjonsformene som er mest hensiktsmessig, blant annet ut fra 
demokratisk styring og kontroll, økonomisk risiko, finansieringsbehov, konkurranseforhold, behov for 
selvstendighet og handlingsrom, samt behovet for og betydning av å dele eierskap med andre 
aktører.  

Informasjon om og typiske trekk ved de forskjellige organisasjonsformene fremgår under. 

 
Kommunalt foretak (FK) 
Kommunale foretak reguleres av kommuneloven kapittel 9.  

Foretaket har en noe mer selvstendig stilling enn det som gjelder kommunens ordinære 
administrasjon og styringslinje. Foretaket kan bare «eies» av kommunen alene. Foretaket er ikke et 
eget rettssubjekt, men del av kommunen selv. Dette innebærer blant annet at foretaket inngår 
avtaler på vegne av kommunen og at kommunen er den juridiske part som innebærer at kommunen 
er arbeidsgiver, overfor de ansatte.  

Foretaket er underlagt kommunestyret. Kommunestyret utpeker styret, som leder foretaket. Daglig 
leder står igjen i linje under styret. Foretaket er på denne måten direkte underlagt kommunestyrets 
budsjettmyndighet. Kommunedirektøren har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor 
foretakets daglige leder, men kan kreve at vedtak i foretaket ikke skal iverksettes før kommunestyret 
har behandlet saken.  

Kommunedirektøren skal også gis anledning til å uttale seg før styret treffer vedtak i saker som skal 
behandles av kommunestyret. Uttalelsen skal legges fram når styret skal behandle saken. Styrets 
vedtak skal sendes til kommunestyret via Kommunedirektøren. Kommunen hefter for foretakets 
forpliktelser. Foretaket kan ikke gå konkurs. Eventuelt overskudd kan overføres kommunen. 

Foretakene er også kjennetegnet ved at de i hovedsak er egenfinansierte gjennom brukerbetalinger 
og avgifter – men der eventuelle underskudd kan dekkes gjennom kommunale budsjetter. 



 
 

9

Dette innebærer at slike foretak inngår i de kommunale budsjetter, noe som begrenser deres 
uavhengige status i forhold til kommunestyret. 

 

Frøya kommune har ingen kommunale foretak. 

 
Interkommunalt samarbeid – Særlig kommunalt oppgavefelleskap 
Interkommunale samarbeid reguleres av kommuneloven kapittel 17 – 21.  

Reglene er ment å gi kommuner og fylkeskommuner muligheter til å utføre felles oppgaver. Lovens § 
17-2, andre ledd lister opp hvilke organisasjonsformer man da kan bruke. Interkommunalt selskap, 
aksjeselskap eller samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til 
omtales for seg.  

Interkommunalt politisk råd kan benyttes som hørings-/drøftingsinstans og kan forvalte enkelte 
aktiviteter, men kan ikke yte tjenester eller fatte enkeltvedtak, og anses derfor ikke tilstrekkelig 
aktuell knyttet til eierskapsbegrepet og eierskapsmeldingen.  

Vertskommunesamarbeid anses heller ikke aktuell for eierskapsbegrepet og eierskapsmeldingen, 
ettersom modellen først og fremst omhandler delegering av myndighet/oppgaver til en annen 
kommune som står for utførelsen innenfor vertskommunens administrasjon og dermed følger 
styringslinjen til vertskommunens Kommunedirektør.  

Det er da organisasjonsformen kommunalt oppgavefelleskap etter kommuneloven kap 19 som anses 
mest aktuell å omtale her. Oppgavefelleskap er et formalisert samarbeid med andre 
kommuner/fylkeskommuner (deltakere), som kan benyttes til både lovpålagte og ikke-lovpålagte 
oppgaver.  

Samarbeidsavtale vedtas av kommunestyret. Det skal fremgå av selskapsavtalen om 
oppgavefelleskapet er et eget rettssubjekt eller ikke. Spørsmålet om det er deltakerne eller 
oppgavefelleskapet som er arbeidsgiver, avhenger av selskapsavtalen.  

Oppgavefelleskapet kan ha en relativt selvstendig stilling. Deltakerne utøver eierstyring gjennom sine 
eierrepresentanter i representantskapet eller et samarbeidsråd der alle deltagerne er representert.  

Kommunens styringsmuligheter avhenger ellers av hvor mange deltakere oppgavefelleskapet har og 
hva man har blitt enige om i selskapsavtalen.  

Om deltakerne hefter for oppgavefelleskapets forpliktelser (fordeling og omfang) avhenger av hva 
man har blitt enige om i selskapsavtalen. 
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Frøya kommune har følgende vertskommunesamarbeid etter kommuneloven 2018, kapittel 20: 

• PP- tjeneste Hitra og Frøya 
• Sør Fosen feiervesen (Hitra og Frøya) 
• Interkommunalt samarbeid sosialtjenesten i NAV (Hitra og Frøya) 
• Interkommunalt samarbeid jordmortjenesten (Hitra og Frøya) 
• Interkommunalt samarbeid legevakt (Hitra og Frøya) 
• Interkommunalt samarbeid legevakt Orklandsregionen. 

 

Interkommunalt selskap (IKS) 
Interkommunale selskaper reguleres av lov om interkommunale selskaper.  

Selskapet kan eies av kommunen alene, eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller 
andre interkommunale selskaper (deltakere). Selskapet er i likhet med et aksjeselskap et eget 
rettssubjekt. Selskapet er arbeidsgiver overfor de ansatte.  

Kommunestyret velger representant til representantskapet slik det følger av 
selskapsavtale/vedtekter for det enkelte IKS. I følge delegeringsreglementet for Frøya kommune er 
det ordfører som møter i representantskap med mindre annet er særskilt bestemt av 
kommunestyret. Deltakerkommunen utøver sin myndighet gjennom sin representant i 
representantskapet, som blant annet skal vedta økonomiplan, budsjett og regnskap. Innkalling til 
representantskapet skal skje med minst fire ukers varsel og inneholde saksliste. Er det påtvingende 
nødvendig (lovens ordlyd) kan kortere frist brukes. 

Den som representerer kommunen i eierorganene skal ivareta kommunens interesser best mulig. 
Kommunestyret kan gi føringer, men det er likevel viktig at de føringer som gis til eierrepresentanten 
ikke blir for absolutte. Årsaken er at om alle representantene møter med bundet mandat, vil 
eierorganet bli lite styrings- og beslutningsdyktig. 

Representantskapet velger styre. Styremedlemmene representerer selskapet (ikke eierne) og er 
personlige ansvarlige for de vedtak som gjøres. Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret 
skal påse at virksomheten drives i samsvar med aktuelt lovverk, selskapets formål, selskapsavtalen, 
selskapets årsbudsjett og andre vedtak fra representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og 
formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret representerer selskapet utad. 
Innkalling til styremøter skal skje med rimelig varsel og skal, så langt mulig, inneholde en saksliste 
(lovens ordlyd). 
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Den enkelte deltakerkommune hefter ubegrenset for en prosentandel av selskapets forpliktelser som 
tilsvarer deltakerkommunens eierandel. 

En selskapskreditor må først gjøre sitt krav gjeldende mot selskapet. Dersom kreditor ikke oppnår 
dekning av selskapet innen 14 dager, kan kreditor kreve den enkelte deltakerkommunen direkte for 
deltakerkommunens andel av forpliktelsen. 

 

 

 
Frøya kommune har følgende interkommunale samarbeid: 

• KonSek Trøndelag IKS 
• ReMidt IKS 
• Trondheim Havn IKS 
• IKA Trøndelag IKS 
• Midt-Norge 110-sentral IKS. 

 
Aksjeselskap (AS) 
Aksjeselskaper reguleres av aksjeloven uavhengig om kommunen eier selskapet alene, sammen med 
andre kommuner, fylkeskommuner, offentlige enheter/selskaper, og/eller private 
selskaper/personer.  

Selskapet er et eget rettssubjekt og er arbeidsgiver overfor de ansatte. Selskapet har en selvstendig 
stilling.  

Verken aksjeloven eller kommuneloven angir hvem som kan gis fullmakt til å representere 
kommunen i generalforsamlingen. 

Den eller de det gjelder må ha særskilt fullmakt til dette fra kommunestyret. 

I kommunens delegeringsreglement – delegering til ordfører fra kommunestyret gjelder følgende: 

Ordføreren representerer Frøya kommune ved generalforsamlinger, årsmøter o.l. der det ikke er 
oppnevnt spesielle representanter som har fått slik møte- og representasjonsrett. Ordføreren har 
rett til å bemyndige andre til å delta. 

Aksjelovens utgangspunkt er at aksjeeier bare kan møte med en representant som representerer 
samtlige av aksjeeierens aksjer. Når en kommune eier aksjeselskapet kan det imidlertid være 
ønskelig at ulike grupper i kommunestyret er representert. Det bør derfor fremgå av vedtektene for 
selskapet hvem som er gitt fullmakt til å være generalforsamling. 
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I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser. Selskapets 
øverste eierorgan er generalforsamlingen. Gjennom generalforsamlingen utøver eieren den øverste 
myndigheten i selskapet. Generalforsamlingen velger selv styret. Styremedlemmene representerer 
selskapet (ikke eierne) og er personlig ansvarlige for de vedtak som fattes. Selskapet ledes av styret 
og daglig leder. Styret har det overordnede ansvaret for at selskapet drives i samsvar med aktuelt 
lovverk og eiernes formål. Styret har det overordnede ansvaret for at selskapet drives i samsvar med 
eiernes formål, selskapsvedtektene og eventuelle instrukser fra eier, og innenfor rammen av 
lovverket. Styret har også en viktig funksjon for å sikre strategisk planlegging for selskapet. Daglig 
leder skal forholde seg til de pålegg og retningslinjer som styret har gitt.   

Generalforsamlingen i et AS har færre oppgaver enn representantskapet i interkommunale selskaper 
(IKS), og har dermed mindre innflytelse over forvaltningen av selskapet. 

 

 

Frøya kommune har eierskap (aksjeandeler) i følgende aksjeselskaper (AS) 

• DalPro Holdning AS inkl datterselskaper 
• TrønderEnergi AS 
• Blått kompetansesenter AS 
• Midt-Norsk Fergealianse AS 
• Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 
• Abakus AS 
• ReMidt Næring AS 

Frøya kommune har heleierskap i følgende aksjeselskaper (AS) 

• Frøya Storhall AS 

 
Stiftelser 
Stiftelser reguleres av stiftelsesloven.  

En stiftelse er et eget rettssubjekt og er arbeidsgiver overfor de ansatte.  

Ingen «eier» en stiftelse, stiftelsen eier seg selv. Ved etablering av stiftelser oppgir stifter(ne) 
eiendomsretten over formuesgodene, og har liten eller ingen tilsvarende styring/kontroll som ved 
andre organisasjonsformer når det gjelder hvordan formuesverdiene forvaltes.  

Stifter(ne) kan ikke tilgodeses med utdelinger fra stiftelsen. På grunn av manglende/svært 
begrensede muligheter for styring, kontroll og eventuell avvikling skal kommunen unngå etablering 
av nye stiftelser. 
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Frøya kommune har eierandel i følgende stiftelser: 

• Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne. 

 

Samvirkeforetak og andre enheter 
Samvirkeforetak reguleres av samvirkelova.  

Samvirkeforetak har trekk både fra aksjeselskaps- og foreningsformen, men skiller seg likevel på flere 
områder. I motsetning til i aksjeselskapet, der eierinteressene primært er knyttet til 
kapitalavkastning, er eierinteressene i samvirkeselskapet knyttet til bruken av selskapets varer/ 
tjenester.  

Årsmøtet er øverste organ i samvirkeforetaket. Alle medlemmene har møterett og hvert medlem har 
stemmerett som følger av selskapets vedtekter. 

På det ordinære årsmøtet skal blant annet årsberetning, årsregnskap og budsjett behandles. Det 
forventes at det foreligger en virksomhetsplan som behandles av årsmøtet. 

Årsmøtet velger styret. 

Styret skal bestå av minst tre personer, og styret møtes ved behov. Styret er ansvarlig for driften og 
organiseringen av foretaket. Minimum halvparten av styrets medlemmer må være bosatt i Norge 
eller i et annet EØS- land. Det er styret som ansetter daglig leder. 

Alle samvirkeforetak skal ha juridisk bindende vedtekter som regulerer virksomheten. Vedtektene 
skal være i samsvar med samvirkeloven. Vedtektene er det viktigste dokumentet for informasjon om 
foretakets formål, innhold og organisering. 

Kommunestyret velger kommunestyrets representant til Årsmøtet. Kommunestyrets representant 
følger av delegeringsreglementet og lovverk. 

 

 

Frøya kommune har følgende samvirkeforetak etter Samvirkeloven: 

• Revisjon Midt-Norge SA 
• Frøya Flerbrukshall DA 
• KLP – egenkapitalinnskudd. 
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Roller, krav og ansvar 
Generelt om styring og kontroll 
Frøya kommune skal ha en aktiv og profesjonell eierstyring i tråd med eierskapsmeldingen, fastsatte 
eierstrategier, gjeldende vedtekter og vedtatte føringer.  

I likhet med kommunens øvrige virksomhet er kommunens eierstyring avhengig av tillit og skal 
kjennetegnes ved legalitet, forutsigbarhet, saklighet, forholdsmessighet og åpenhet.  

 
Støttende vs aktivt eierskap 
Kommunen har eierskap i mange ulike bedrifter. Eierskapet i noen bedrifter er imidlertid mer som 
støttende å regne, og kommunen driver ikke aktiv oppfølging. Dette er bedrifter som f.eks. 
borettslag, Oi Trøndersk mat og drikke AS og interkommunalt arkiv Trøndelag IKS. Kommunen kan 
være aktiv i disse bedriftenes virke, men ikke på eiersiden. 

I andre selskaper er kommunen en aktiv eier, og stiller aktivt opp som eier. Dette er bedrifter som 
f.eks. Frøya Storhall AS, ReMidt IKS og TrønderEnergi AS.  

Ref. tabell på side 27: Selskapsoversikt – Frøya kommunes eierskapsandeler, merkes selskapene ut 
ifra hvilken innsasts kommunen skal ha i de forskjellige selskapene. 

 

Krav til kommunen som eier 
• Det skal være åpenhet rundt Frøya kommunes eierskap 

o Eierskapsmelding skal vedtas av kommunestyret og er 
kommunens           strategiske dokument 

o Folkevalgte og administrasjonen skal bruke www.styrevervregisteret.no for å 
synligjøre sine verv og roller 

Eierutvalg 
• Kommunen skal ha et eierutvalg, der ordfører og opposisjonsleder sammen                      med 

kommunedirektøren deltar 
▪ Utvalget skal behandle strategiske spørsmål omkring eiersiden for 

kommunen. Dette kan f.eks. være, om kommunen bør styrke seg i 
noen               selskap, eller selge seg ut 

▪ Kommunedirektøren fremmer så disse sakene for de politiske 
utvalgene etter  innspill fra eierutvalget 

▪ Eierutvalget kan også være en plass der kommunens 
representanter                diskuterer strategi foran generalforsamlinger og 
eiermøter i selskapet som kommunen har interesser. 

 
• Før en mulig selskapsdannelse eller før kommunen går inn på eiersiden i et selskap, 

skal det i saksbehandlingen analyseres hva kommunen som eier ønsker å oppnå med 
eierskapet. Følgende forhold skal vurderes: 

o Rammer i lovverket (kommuneloven, særlovgivning mv) 
o Rammer i kommunens retningslinjer (vedtekter for 

næringsfond, økonomireglement osv.) 
o Tjenesten/oppgaveområdet sin egenhet – forpliktelser i forhold til et selskap                  

kontra det å beholde egen beslutningsmyndighet om prioriteringen av 
ressursbruk 
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o Økonomisk risiko 
o Grad av politisk styring og kontroll 
o Kommunen som arbeidsgiver. 

 
• Ved selskapsdannelse eller når kommunen går inn på eiersiden i et selskap gjelder: 

o Generalforsamlingen i heleide AS skal være Formannskapet 
o Det bør utarbeides en aksjonær-/eieravtale som beskriver forholdet 

mellom eierne, som regulerer informasjon til eierne utenom 
representantskap/generalforsamling, selskapets virksomhet og valg av 
styre 

o Ved kommunal deltagelse i selskapet skal kommunestyret 
vurdere om aksjonær-/eieravtalen skal ha med bestemmelser 
om at det kan foretas selskapskontroll i selskapet. 

o Selskapsavtaler og endringer av disse skal behandles i kommunestyret 
o Valgte eierrepresentanter med vara i IKS, benevnes med navn i vedtaksprotokollen. 

 
• Kommunen skal være en forutsigbar, langsiktig og aktiv eier. Dette innebærer: 

o Politiske diskusjoner skal tas i kommunestyret, der hele 
kommunens tjenesteproduksjon settes i fokus 

o Eierinteresser skal fremmes gjennom generalforsamling og 
representantskap. Politisk vedtatt eierstrategi binder deltakerne i 
generalforsamling og representantskap 

o Eier formulerer overordnede strategier og mål for selskapet. Styret er 
ansvarlig for måloppnåelse. Eierne skal i samspill med styret og 
ledelsen sikre           god ledelse av selskapet 

o Det bør være bevissthet på skillet mellom rollen som eier og 
rollen som         kunde/bruker dersom kommunen har begge rollene 
overfor et selskap 

o Gjennom krav til resultat og rapportering skal kommunen som eier gi 
tydelige          signaler om hva som forventes av virksomheten 

o Det bør utarbeides en klar og forutsigbar utbyttepolitikk. 
 

• Kommunen som eier skal sørge for riktig kompetanse til styrene i sin 
oppnevning av  representanter. 

o Det nedsettes en valgkomite, bestående av ordfører, varaordfører og 
opposisjonsleder som skal håndtere valg og supplering i løpet av 
valgperioden, utover de valg som gjøres i forbindelse med 
konstitueringen.  

o Ved oppnevning skal bl.a. følgende punkter vurderes: 
▪ Behov for kompetanse 
▪ Tidligere erfaring 
▪ Kapasitet til å gjennomføre oppgavene 
▪ Nettverk 
▪ Kjønnssammensetning 
▪ Habilitet, jf. Pkt. 2.3.7 

 
Ved oppnevning av vararepresentanter bør det velges numeriske vararepresentanter for å  
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sikre kompetanse og kontinuitet i den grad det er mulig. 
 

Selskapets virksomhet skal tydelig fremgå av vedtektenes formålsparagraf for å begrense  adgangen 
til endringer i selskapets faktiske virksomhet og risikoprofil. 
 
Selskapet skal til enhver tid ha forsvarlig kapital. 
Egenkapitalen bør være tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. 
Om kapitalen ikke er forsvarlig skal styret redegjøre for eierorgan om problemstillinger og 
nødvendige tiltak. 

 
Styresammensetningen skal være slik at den ivaretar kommunens interesser, og selskapets 
behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. 

 
I rene kommunale og interkommunale selskaper, og selskap der kommunen har vesentlige 
interesser, bør honorering til styret være på tilnærmet samme nivå som godtgjøring til 
politikere. 

 
Selskapet skal praktisere meroffentlighet. 

Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar og ha forsvarlig drift ut fra:  
• Etiske retningslinjer 
• Miljøkrav 
• Innkjøpspolitikk 
• Likestilling 
• Kommunale selskaper skal knyttes til 

www.styrevervregistret.no  
• Selskapet skal rapportere til eier i henhold til fastlagt 

årshjul. 
 
Kommunestyrets rolle og ansvar (Eier) 
Kommunestyret er ansvarlig for all kommunal virksomhet, også kommunalt eierskap.  

Som eier har kommunestyret det overordnede ansvaret for tjenester/aktiviteter som er organisert 
utenfor kommunens ordinære organisasjon. Konsekvensen av at kommunen velger organisering av 
tjenester/aktiviteter ute i fristilte selskaper/enheter/foretak er at muligheten for direkte politisk 
styring reduseres. Myndighet og fullmakter delegeres fra kommunestyret/politiske organer og 
Kommunedirektøren til organene i selskapene/enhetene. Kommunestyrets overordnede ansvar og 
utøvelse av styring og kontroll skjer gjennom de formelle styringskanalene som selskapslovgivningen 
og eierskapsmeldingen gir.  

Kommunestyret som eier:  

o vedtar eierskapsmelding minst én gang pr kommunestyreperiode. I denne fasen fastsetter 
kommunestyret rammene og prinsippene for eierstyring for hele kommunestyreperioden. 
Eierskapsmeldingen er det viktigste styringsverktøyet for utøvelse av kommunens eierskap  

o vedtar etablering av selskaper/enheter/foretak. I denne fasen har kommunestyret stor 
innflytelse på organisasjonsform, virksomhetens formål, og hvilke rammer og fullmakter 
virksomheten skal ha 

o vedtar eierstrategi for aktuelle selskaper/enheter/foretak. Her avgjøres de prioriteringene, 
krav og tiltak som kommunen gjør gjeldende overfor det enkelte selskap/enhet for å sikre 
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ønsket utvikling og oppnåelse av de målene eieren(e) har for den aktuelle 
tjenesten/aktiviteten 

o vedtar plan for selskapskontroll av kontrollutvalget minst én gang pr kommunestyreperiode  
o kan utøve indirekte styring og kontroll over selskapene/enhetene i driftsfasen ved å bruke de 

lovgitte styringskanaler, vedtatte prinsipper for eierstyring og vedtekter for det enkelte 
selskap/enhet. Dette innebærer at kommunestyret som eier gir mandat til sin 
eierrepresentant som videre tar det til selskapets/enhetens generalforsamling eller 
representantskap 

o behandler alle saker av større / prinsipiell betydning, eksempelvis eventuell omstrukturering, 
etablering, avvikling, oppløsning, kjøp, salg, overføringer av kommunens eierandeler til andre 

o behandler øvrige eiersaker formannskapet som kommunens eierutvalg eller 
kommunedirektøren legger frem  

o vedtar plan for kontrollutvalgets gjennomføring av selskapskontroll minst én gang i hver 
kommunestyreperiode.  

Utøvelse av indirekte styring og kontroll kan og er delegert til kommunens eierutvalg, 
eierrepresentant og Kommunedirektøren som beskrevet under, og kun disse. Videredelegering er 
bare tillatt der eierskapsmeldingen gir hjemmel for det.  

 
Formannskapets rolle og ansvar  
Formannskapet som eierutvalg utøver kommunens indirekte styring og kontroll forløpende, 
herunder:  

• behandler alle saker – som ordfører legger frem for formannskapet som styret i de ulike 
selskapene fremlegger for generalforsamling/ representantskap – før 
generalforsamling/representantskapsmøte avholdes. Formannskapets medlemmer får med dette 
god innsikt i ulike sider ved selskapenes virksomhet, og mulighet til å gi gode og treffende 
mandater til sin eierrepresentant før endelige beslutning treffes av 
generalforsamlingen/representantskapet 

• Formannskapet har ikke myndighet til å instruere styret eller daglig leder i selskapet/enheten 
direkte, men utøver styring og kontroll indirekte gjennom mandater til sin eierrepresentant 

• behandler øvrige eiersaker Kommunedirektøren forbereder og legger frem.  

 

Eierrepresentantens rolle og ansvar   
Se vedlegg 1 (TO DO – liste for ordfører i selskaper med aktivt eierskap) 

Ordfører er kommunens eierrepresentant i selskaper/enheter/foretak som er heleid av kommunen.  

Ordfører er kommunens eierrepresentant i alle selskaper/enheter/foretak som eies sammen med 
andre, med mindre vedtektene fastsetter noe annet.  

Ordfører er eierrepresentant i eiermøter. Kommunedirektøren er med for bistand.  

Ordfører kan delegere representasjonsretten til varaordfører, Kommunedirektør eller annen 
representant for kommunen.  

Kommunedirektøren er kommunens eierrepresentant i selskaper/enheter/foretak som er heleid av 
kommunen og som driver særlige administrasjonsoppgaver eller tjenesteproduksjon, med mindre 
vedtektene fastsetter noe annet.  
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Eierrepresentanten:  

• stiller i generalforsamlinger/representantskapsmøter  
• sikrer kommunikasjon, utveksling av informasjon mellom eier/eierutvalg og selskapet,  
• utøver styring og kontroll i tråd med eierskapsmelding, eierstrategi og mandat/føringer fra 

eier/eierutvalg. 

Det er kun gjennom de fastsatte kanaler eierstyring kan utøves overfor selskapene/enhetene. 

 

Valgkomiteens rolle og ansvar når kommunen etablere heleide aksjeselskaper 
Valgkomiteen består av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder.  Valgkomiteen velges for 
inneværende kommunestyreperiode. Disse kan gjenvelges én gang, slik at samlet tid er inntil 
åtte år.  
 

Valgkomiteen  

• Har ansvar for å finne kandidater med de kvalifikasjoner det aktuelle selskap/enhet 
trenger, og skal overfor generalforsamling/representantskap innstille på en 
styresammensetning med god kompetanse og balanse.  

• Før valgkomiteen innstiller skal det foreligge:  
o evaluering fra styret som blant annet beskriver styrets kompetansebehov. 

 
Kontrollutvalgets rolle og ansvar  
Selskapskontroll er en av kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver, og er et viktig virkemiddel for å sikre 
at selskapene underlegges folkevalgt styring og kontroll, jf. kommuneloven § 23-2 c). Selskapskontroll 
kan i prinsippet gjennomføres i alle typer selskaper/enheter/foretak, men omfanget av 
selskapskontrollen påvirkes av eierforholdene.  

Innsyns- og undersøkelsesretten til kontrollutvalget, og/eller revisor, er forbeholdt følgende 
selskaper/enheter/foretak, jf. kommuneloven § 23-6:  

• interkommunale selskap (IKS)  
• interkommunale politiske råd  
• kommunale oppgavefellesskap  
• aksjeselskap der kommunen alene eller sammen med andre direkte eller indirekte eier alle 

aksjer.  

I disse selskapene/enhetene har kommunens kontrollutvalg og revisor rett til å innhente de 
opplysninger de finner påkrevet, og kan gjennomføre nødvendige undersøkelser. Kontrollutvalget 
skal varsles om, og har rett til å være til stede, i representantskapsmøte / generalforsamling.  

Kontrollutvalget skal initiere evaluering av eierstyringen i kommunen. Utvalget skal minst én gang i 
kommunestyreperioden utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av 
kommunestyret. Selskapskontrollen er todelt. Den ene delen er obligatorisk og dreier seg om 
eierskapskontroll; kontroll av kommunens oppfølging av ansvaret sitt som eier. Den andre delen er 
frivillig og omfatter forvaltningsrevisjon av selskaper. 
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Generalforsamlingens/representantskapets rolle og ansvar (Eierorganet i 
selskaper/enheter/foretak) 
Generalforsamlingen / representantskapet er eierorganet i selskapet. Det er gjennom sin 
eierrepresentant i eierorganet at eier/eierutvalg utøver styring og kontroll. Eierorganet er øverste 
organ i selskapet/enheten, men regnes – i selskapsrettslig forstand – likevel ikke med i selskapets 
ledelse.  

Generalforsamlingen / representantskapet: 

• består av kommunens eierrepresentant  
• utøver styring og kontroll på vegne av eier/eierutvalg i henhold til eierstrategi  
• velger styret etter innstilling fra valgkomite  
• behandler alle saker som styret legger frem. Eier skal på forhånd ha behandlet sakene  
• sikrer kommunikasjon og utveksling av informasjon mellom eier/eierutvalg og selskapet. 

 

Styrets rolle og ansvar (Øverste ledelse i selskapet/enheten) 
Styret er – i selskapsrettslig forstand – selskapets/enhetens øverste ledelse, og har ansvar for 
forvaltningen av selskapet. Med «forvaltningen av selskapet» menes at styret skal lede selskapets 
virksomhet i vid forstand.  

Styret:  

• har ansvar for verdiene som eier(ne) har lagt til selskapet/enheten anvendes i samsvar med 
formålet 

• har ansvar for å drive i samsvar med eier(ne)s forventninger og krav som er satt, innenfor 
formålet og gjeldende lovverk  

• har ansvar for strategisk planlegging for selskapet/enheten  
• har ansvar for organiseringen av virksomheten  
• fører kontroll og tilsyn med selskapets virksomhet. Styret skal påse at selskapet har god 

internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til omfanget og arten av 
selskapets virksomhet. Internkontrollen og systemene bør også omfatte selskapets 
verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Styret foretar årlig en 
gjennomgang av selskapets viktigste risikoområder og den interne kontroll 

• ansetter daglig leder. Styret har ansvar for rekruttering og eventuell utskifting av daglig leder, 
og å fastsette lønns- og arbeidsbetingelser for denne. Dersom ikke annet er bestemt, 
fungerer daglig leder som styrets sekretær og forbereder saker for styret. Daglig leder skal 
forholde seg til de pålegg og retningslinjer som styret har gitt. Styret skal være en viktig 
diskusjonspartner og støttespiller for daglig leder i større saker. Samtidig må styret 
kontrollere daglig leders arbeid ut fra gitte målsetninger. Styret må derfor ha en uavhengig 
rolle i forhold til daglig leder. Et kompetent styre må kunne utfordre daglig leder og 
bedriften, slik at det tas gode beslutninger 

• behandler saker daglig leder eller styret selv legger frem  
• fremlegger saker og beslutningsgrunnlag for generalforsamling/ representantskap  
• sørger for at selskapets/enhetens budsjettforslag tilpasses kommunens 

årsbudsjett/handlingsprogram  
• sørger for rapportering tilpasset kommunens økonomirapportering og årsmelding  
• foretar årlig evaluering av styrets eget arbeid som også beskriver styrets kompetansebehov. 
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Kommunaldirektørens rolle og ansvar 

Kommunedirektøren har ansvar for kommunens egen driftsorganisasjon. Dette innebærer et 
totalansvar for kommunens tjenester og aktiviteter i egen regi, og ansvar for kommunens samlede 
økonomi. Virksomhet i selskaper/enheter/foretak utenfor kommunen er ikke underlagt 
Kommunedirektørens kontroll og styring. Det er kun hvor Kommunedirektøren unntaksvis er 
delegert eller velges inn i særlige roller/oppgaver i selskaper/enheter/foretak heleid av kommunen 
og som driver særlige administrasjonsoppgaver eller tjenesteproduksjon. Kommunedirektøren bistår 
ordfører og kommunens folkevalgte i saker og ved spørsmål forbundet med kommunalt eierskap.  

Kommunedirektøren: 

• har en rådgivende rolle overfor eierutvalg (formannskapet), formannskap, eier 
(kommunestyret), ordfører, og andre folkevalgte når det gjelder kommunens 
selskaper/enheter/foretak 

• forbereder saker som skal behandles av kommunens eierutvalg (formannskapet) og eier 
(kommunestyret). Dette betyr at Kommunedirektøren utarbeider beslutningsgrunnlag i saker 
som gjelder eierskap, som eierstrategi, omstrukturering, etablering, avvikling, oppløsning, 
kjøp, salg, overføringer av kommunens eierandeler til andre, og andre saker som skal 
behandles av eierutvalg/eier før generalforsamling/representantskap, og andre saker om 
aktuelle grep overfor det enkelte selskap/enhet  

• har observatørstatus i styrer kommunens selskaper/enheter/foretak  
• bistår ordfører i eiermøter  
• sørger for prosesser som siker at selskapenes budsjettforslag innlemmes i 

Kommunedirektørens forslag til kommunens årsbudsjett/handlingsprogram  
• innhenter rapportering tilpasset kommunens økonomirapportering og årsmelding 
• ansvaret for å ivareta kommunens løpende kontraktsoppfølging med 

selskaper/enheter/foretak som leverer tjenester til kommunen  
• har særlige oppgaver når det gjelder selskaper/enheter/foretak som er heleid av kommunen 

og som driver administrasjonsoppgaver eller tjenesteproduksjon for kommunen. Disse 
selskapene/enhetene forutsettes styrt så nært kommunens ordinære administrasjon og 
styringslinje som mulig. Styring/involvering ut over eventuell eierstrategi, og løpende 
utveksling av informasjon og forventninger, skjer ved eller via Kommunedirektøren. 
Kommunedirektøren er derfor kommunens eierrepresentant i disse særskilte 
selskapene/enhetene, og kan ha styreverv i disse.  
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Årshjul (forventninger/leveranser fra de selskaper/enheter kommunen 
har eierinteresser i)  
Tidsangivelsene er veiledende, og listen er grovt sortert og ikke uttømmende.  

Januar/Februar:  

• Selskapet/enheten rapporterer på forrige års tjenester/aktiviteter til bruk i kommunens 
årsrapport. Eiers mål og forventninger (eierstrategi), og løpende føringer er et sentralt 
referansepunkt 

• Eiermøte med selskapet/enheten  
• Selskapet/enheten innkaller og fastsetter saksliste for årlig generalforsamling eller 

representantskapsmøte og oversender saksgrunnlaget for innmeldte saker.  

Mars:  

• Kommunen behandler fast eierskapssak for hvert selskap/enhet basert på innkalling, 
saksliste og saksgrunnlag til årlig generalforsamling eller representantskapsmøte.  

Mai/juni:  

• Eierskapsmelding behandles av kommunestyret minimum en gang hver 
kommunestyreperiode (hvert fjerde år) 

• Eierstrategi for det enkelte selskap/enhet behandles av kommunestyret minimum en 
gang hver kommunestyreperiode (hvert fjerde år) 

• Valgkomitéene innstiller kandidater til styrevalg 
• Selskapene/enhetene avholder årlig generalforsamling eller representantskapsmøte  
• Kommunestyret behandler årsrapport fra selskapet/enheten. 

August:  

• Selskapene/enhetene sender oppdatert selskapsinformasjon inkludert styremedlemmer, 
honorarer mv. som kommunen gjør tilgjengelig på kommunens nettsider om eierskap.  

Oktober:  

• Kommunen behandler eierskapsrapport / eierskapssaker etter behov 
• Eiermøte med selskapet/enheten. 

Desember:  

• Selskapet/enheten sender styrets evaluering av eget arbeid som også beskriver styrets 
kompetansebehov. 

 

NB! Aksjeselskaper kan ha avvikende årsregnskap – dvs at årsregnskapet slutter på annen dato enn 
31.12.   
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Generelle forventninger og krav til selskapene/enhetene 
Bakgrunn og hovedprinsipper 
Et sentralt instrument for god eierstyring er å stille forventninger og krav til selskapenes/enhetenes 
innsats og resultater.  

Kommunen har strategiske og langsiktige perspektiver for sine eierskap. For å lykkes må det stilles 
forventninger og krav som formidles i god tid og følges opp i etterkant.  

Det er viktig at forventninger og krav er så tydelige som mulig, og tilpasses individuelt. Det skal som 
utgangspunkt utformes en unik eierstrategi for det enkelte selskap/enhet som ivaretar dette.  

Kommunen har som hovedprinsipp at alle selskaper/enheter/foretak skal drive lønnsomt, effektivt, 
bærekraftig og samfunnsansvarlig.  

I det følgende omtales generelle forventninger og krav som kommunen stiller overfor alle 
selskaper/enheter/foretak kommunen har eierskap i. Disse vil variere noe avhengig av hvilken 
selskapskategori det er snakk om. 

 

Avkastning 
Med forventet avkastning menes den lønnsomheten kommunen som eier kan forvente å få på sine 
investeringer over en gitt periode. Enten det er finanskapital, driftsmidler/eiendeler og/eller andre 
verdier som investeres, er kommunens forventning at verdiskapningen i det enkelte selskap/enhet 
skal være betydelig og i tråd med intensjonen.  

Kommunen investerer i og overfører verdier, og forventer derfor at selskapet/enheten bidrar til 
finansiering av kommunens økonomi gjennom målsatt avkastning.  

 

Utbytte 
For selskaper som driver utpreget forretningsmessig fastsetter kommunen forventninger til årlig 
utbytte. Utbytteforventningene skal reflektere hva kommunen som eier mener er en riktig balanse 
mellom utbytte og tilbakeholdt kapital i selskapet.  

Et sentralt hensyn ved fastsetting av utbytte er at selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset 
virksomhetens mål, strategi og risikoprofil.  

 

Effektivitet og kvalitet 
For alle kommunens selskaper/enheter/foretak gjelder et mål om høy grad av  

1. Ressurseffektiv drift  
2. Effektiv og kvalitativ innsats 
3. Effektive og kvalitative resultater.  

Ulike organiseringsformer velges for å realisere ulike typer formål. Der utbytteforventinger ikke er 
aktuelt, vil krav til effektivitet og kvalitet være desto viktigere. Selskaper/enheter/foretak organiseres 
utenfor kommunens administrasjon av en eller flere særlige grunner. Uavhengig av etableringsgrunn 
har kommunen likevel betydelige forventinger til gode resultater og/eller målrettet innsats for det 
enkelte selskap/enhet.  
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Bærekraft og samfunnsansvar 
Frøya kommune forventer at det enkelte selskap/enhet har fokus på bærekraft og tar 
samfunnsansvar. Kommuneplanen, herunder FNs bærekraftsmål, skal være retningsgivende for 
selskapene/enhetene. Selskapets/enhetens samfunnsansvar bør omtales i årsrapporten. Med 
samfunnsansvar menes eksempelvis hensynet til lokalsamfunn, miljø, menneskerettigheter, 
likestilling, integrering, tilgjengelighet, etikk, arbeidsmiljø, lærlingeordninger, lønn, bonusordninger, 
honorarer mv, og kommunens arbeid med samfunnsutvikling.  

 

Eierstrategi 
En presis og individuelt tilpasset eierstrategi for det enkelte selskap/enhet er i mange tilfeller en 
grunnleggende forutsetning for en god og aktiv eierstyring.  

Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå som eier, og hvordan. Eierstrategien utgjør de 
prioriteringene, krav og tiltak som kommunen gjør gjeldende overfor det enkelte selskap/enhet for å 
sikre ønsket utvikling og oppnåelse av de mål eieren har satt for den aktuelle tjenesten/aktiviteten.  

Eierstyringen som utøves gjennom eierstrategien har direkte konsekvenser for selskapenes 
disponeringer og prestasjoner. Hvis kommunen som eier ikke stiller krav og ikke har definerte 
målsetninger for sitt eierskap, vil kommunen og selskapet/enheten i en del tilfeller heller ikke lykkes 
med å oppnå hensikten med etableringen i utgangspunktet. Selskapets/enhetens styre og 
administrasjon skal strategisk planlegge og gjennomføre forvaltning og drift innenfor rammen eier 
trekker opp i eierstrategien. Det forutsettes at innenfor denne skal selskapet/enheten ha betydelig 
grad av spillerom, avhengig av organisasjonsform og tjeneste-/aktivitetskategori.  

En eierstrategi er en sentral politisk viljeserklæring, og må evalueres med jevne mellomrom.  

Eierstrategi utformes for de selskaper/enheter/foretak hvor dette er nødvendig og/eller 
hensiktsmessig.  
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Styret – sammensetning, honorar, forsikring, registrering mv.  
 
Styresammensetning 
For at kommunen skal nå sine mål og forventninger om resultat/innsats, og for at selskapene skal 
kunne innfri dem, må det enkelte selskap/enhet ha den kompetansen i styret som selskapet/enheten 
konkret trenger. Behovene vil variere avhengig av hvilke tjeneste/aktivitet det er snakk om, og de 
konkrete eierføringer som gis. I tillegg stilles en rekke krav og føringer i lov, forskrift, vedtak, 
retningslinjer ol. som har betydning for rammebetingelsene.  

Det er styrets oppgave å sørge for at selskapet/enheten utfører og innfrir i henhold til dette. Valg av 
styret er derfor en elementær del av eierstyringen til Frøya kommune. Riktig sammensetning er en 
sentral forutsetning for best mulig forvaltning av verdiene i selskapet/enheten.  

Utvelgelse av kandidater til styret og sammensetning skal ta utgangspunkt i kompetanse, erfaring og 
kapasitet tilpasset selskapets/enhetens behov. Valgkomiteen har ansvar for å finne kandidater med 
de kvalifikasjoner det aktuelle selskap/enhet trenger, og skal overfor 
generalforsamling/representantskap innstille på en styresammensetning med god kompetanse og 
balanse.  

Før valgkomiteen innstiller skal det foreligge:  

• evaluering fra styret som blant annet beskriver styrets kompetansebehov 
• kandidatliste fra eiersekretariatet (Kommunedirektøren) som gir alternativer for 

innstillingen.  

Varamedlemmer til styret skal normalt velges numerisk av hensyn til kontinuitet og kompetanse. 
Styret som kollegium skal ha god kompetanse og erfaring innenfor:  

1. Aktuelt virksomhetsområde (tjeneste-/aktivitetsområde)  

2. Styrearbeid og ledelse, herunder organisering, organisasjonskultur og endringsprosesser  

3. Økonomi  

4. Jus. 

Viktig kunnskap opparbeides også gjennom styrearbeid. Det skal legges opp til kontinuitet i 
velfungerende styrer som sikrer at opparbeidet kompetanse beholdes, og overføres ved utskifting. 
Det er naturlig med utskifting i styrer når styremedlemmer har deltatt i lang tid. 
Selskaper/enheter/foretak utvikler seg over tid og kompetansebehovet kan endre seg som følge av 
dette. Utskifting er med på å skape ny dynamikk i styrearbeidet. Utskiftning i styrer skal normalt skje 
delvis for å sikre kontinuitet og kompetanseoverføring.  

 

Kjønnsrepresentasjon i styrene 
Det bør være balansert kjønnsrepresentasjon i styrene uavhengig av organisasjonsform. Det vil si 
minimum 40 % av hvert kjønn. Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret 
gjelder tilsvarende for aksjeselskap hvor kommuner til sammen eier minst to tredeler av aksjene i 
selskapet. For IKS selskaper er det krav om 40 % kjønnsrepresentasjon.  Eierorganet bør uavhengig av 
lovkrav tilstrebe balansert kjønnsrepresentasjon i aksjeselskaper. 
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Styreperiode 
Styremedlemmer og varamedlemmer velges for en periode på to år, med mindre vedtektene sier noe 
annet. Disse kan gjenvelges. Samlet tid er inntil åtte år.  

Styrevervregistrering  
Frøya kommune er som folkevalgt organ avhengig av allmennhetens tillit når det gjelder både 
forvaltning og styring. Innsyn og åpenhet rundt hvilke andre roller politikere og kommunalt ansatte 
har i samfunnslivet er viktig for å redusere fare for og mistanke om uforenlig rolleblanding.  

Registrering i kommunesektorens eget styrevervregister vil i seg selv skape økt bevissthet om de 
ulike rollene kommunens politikere og ansatte har, og vil være til nytte ved vurdering den enkeltes 
habilitetssituasjon.  

Alle som påtar seg verv i styrer i Frøya kommunes selskaper/enheter/foretak, samt daglig leder av 
slike, skal registrere vervene i KS Styrevervregister: www.styrevervregisteret.no 

Styreleder og daglig leder er ansvarlige for at registrering i KS Styrevervregister finner sted og at 
registeret er oppdatert. Det samme gjelder alminnelig registrering i Enhetsregisteret.  

 

Styreforsikring  
Styreverv i selskaper er personlig, med det juridiske ansvaret som følger styrevervet. Det enkelte 
styremedlem skal ivareta selskapets interesser, og representerer ikke politiske partier, kommunen 
eller andre interesser i denne rollen.  

Styremedlemmer i Frøya kommunes selskaper/enheter/foretak skal ha egen styreforsikring. Dette 
gjelder også varamedlemmer. Kostnader til styrevervforsikring skal dekkes av det enkelte 
selskap/enhet.  

Forsikringen gjelder det økonomiske ansvaret, ikke det strafferettslige.  

 

Styrehonorar 
Godtgjørelse til styremedlemmer i kommunale aksjeselskaper, foretak, IKS og stiftelser fastsettes av 
generalforsamlingen/representantskapet.  

Styregodtgjørelse kostnadsføres hos og utbetales fra selskapet/enheten/foretaket/stiftelsen.  

 

Eiermøte 
Et eiermøte er et dialogmøte mellom kommunen ved ordfører som eierrepresentant, og selskapet 
ved styret og daglig leder. Eiermøter kommer i tillegg til møter i generalforsamling og 
representantskap.  

Kommunedirektøren er med for å bistå ordfører. Frøya kommune ønsker at det jevnlig gjennomføres 
for å bidra til god eierstyring og kommunikasjon med det enkelte selskap. Noen ganger er det behov 
for å diskutere bestemte strategier og særlige saker/temaer uten at det treffes beslutninger.  
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Av tidsmessige og praktiske hensyn er det viktig med muligheter både for kommunen og 
selskap/enhet å kunne avholde møter uten å måtte innkalle til generalforsamling/representantskap 
etter formkravene i loven og vedtektene.  

Eiermøter er ikke lovregulert, men er en tillatt og praktisk viktig kontaktflate. Eiermøter er ment for å 
sikre god kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom selskapet/enheten og kommunen som 
eier.  

Det skal ikke treffes vedtak og det bør ikke legges føringer eller «gis signaler» i eiermøter som kan 
anses å gripe inn i styrets myndighetsområde.  

Eiermøter skal ikke frata eiers (kommunestyrets) eller eierutvalgets funksjon eller styringsmulighet.  

Eiermøter er uforpliktende for eier og for selskapet/enheten, men det skal føres referat. Både 
kommunen som eier og selskapets ledelse kan ta initiativ til å kalle inn til eiermøter.  

 

Eierskapsmeldingens forhold til medeierskap og datterselskaper 
Eierskapsmeldingen gjelder for selskaper/enheter/foretak hvor kommunen har medeierskap så langt 
det er mulig og så langt den passer.  

Eierskapsmeldingen gjelder for datterselskaper til de selskaper/enheter/foretak kommunen har 
eierskap i så langt den passer. Morselskapets styresammensetning forventes gjennomgående i 
datterselskapene.  

Saker av stor / prinsipiell betydning, herunder omstrukturering, etablering, avvikling, oppløsning, 
kjøp, salg, eller overføringer av eierandeler til andre, skal forelegges og behandles av morselskapets 
generalforsamling/representantskap og følgelig av kommunen som eier i forkant.  

Eventuelle nærmere føringer for datterselskaper vil være aktuelt å regulere i eierstrategien for 
morselskapet.  

 

Avtaler og andre styringsdokumenter 
Det er selskapslovgivningen som fastsetter de juridiske rammene for eierstyring og selskapsledelse.  

Vedtektene eller selskapsavtalen er lovfestede styringsdokumenter som regulerer de viktigste 
forholdene mellom eierne og mellom eierne og selskapet. Det kan imidlertid ofte være 
hensiktsmessig å utarbeide andre dokumenter eller avtaler som underbygger eller utpensler 
vedtektene/selskapsavtalen og som regulerer styringen av selskapet på ulike nivåer.  

Eksempler på dette er aksjonæravtaler, eieravtaler og tjenesteavtaler. Disse styringsdokumentene 
vedtas delvis av eierne og delvis av selskapets organer.  

 

Aksjonæravtale 
Aksjonæravtale er en avtale mellom eierne i et aksjeselskap. Aksjonæravtaler kan inngås mellom 
noen eller flere aksjonærer.  



 
 

27

Mens vedtektene regulerer selskapets rettsforhold, regulerer aksjonæravtalen bare forholdet 
mellom aksjonærene.  

Aksjonæravtaler regulerer ofte forhold som styrevalg, stemmerett, andre styringsmekanismer, 
utbytte, omsetning av aksjer, innløsning/forkjøpsrett, finansiering, karantene, taushetsplikt osv.  

 

Eieravtale 
Eieravtale tilsvarer i realiteten en aksjonæravtale, men er formelt en avtale mellom deltakerne i et 
interkommunalt selskap.  

 

Tjenesteavtale 
Kommunalt eide selskaper er ofte opprettet for å utføre tjenesteproduksjon på vegne av 
deltakerkommunene. I disse tilfellene er det hensiktsmessig å utarbeide avtaler mellom selskapet 
som definerer tjenesteleveransen og betingelsene for vederlaget som ytes til selskapet som 
leverandør.  

Slike tjenesteavtaler kan være nyttige og aktuelle ved konkretisering/formalisering av såkalt «utvidet 
egenregi» som er et hyppig anvendt unntak fra hovedregelen om konkurranseutsetting, etter 
anskaffelsesreglene.  

 

Eierskapsmeldingen omfatter ikke 
Eierskapsmeldingen er ikke ment å omfatte vertskommunesamarbeid, interkommunale politiske råd, 
tradisjonelle avtalesamarbeid, eller samarbeidsenheter som ikke er selvstendige rettssubjekter.  
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Selskapsoversikt – i Frøya kommunes eierskapsandeler  

1. Aksjeselskap Eierandel
Balanseført 

verdi (kr)per 
31.12.2021

Eierskap

DalPro Holding AS inkl datterselskaper 49,00 % 4 457 001 aktivt
TrønderEnergi AS 2,49 % 24 928 000 aktivt
Blått kompetansesenter AS 4,66 % 310 640 aktivt
Midt-Norsk Fergealianse AS 14,28 % 140 000 støttende
Oi! Trøndersk Mat og Drikk AS 0,43 % 10 000 støttende
Frøya Storhall AS 100,00 % 4 000 000 aktivt
Abakus AS 0,10 % 2 500 støttende
ReMidt Næring AS 7,31 % 7 310  aktiv
Sum innskutt kapital 33 855 451

2. Interkommunale selskaper (IKS) Eierandel
Balanseført 

verdi (kr)per 
31.12.2021

Eierskap

Midt-Norge 110-sentral IKS 1,53 % 1
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 1,00 % 19 000 støttende
ReMidt IKS 3,90 % 950 000 aktivt
Trondheim Havn IKS 0,09 % 1 aktivt
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 2,19 % 1 støttende
Sum innskutt kapital 969 003

3. Andelslag/Samvirkeselskap/Sameie Eierandel
Balanseført 

vedri per 
31.12.2021

Eierskap

Revisjon Midt-Norge SA 1,07 % 60 000 aktiv
Frøya Flerbrukshall DA 1 støttende
KLP - egenkapitalinnskudd 15 939 711 støttende
Sum innskutt kapital 15 999 712

4. Stiftelser Eierandel
Balanseført 

vedri per 
31.12.2021

Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne 300 000 aktivt
Sum innskutt kapital 300 000

5. Borettslag Leiligheter
Balanseført 

vedri (Kr)per 
31.12.2021

Grønnskag Borettslag 2 265 000 støttende
Storheia Borettslag - leilighet 3 1 447 500 støttende
Storheia Borettslag - leilighet 7 1 297 500 støttende
Sistranda Borettslag - leilighet 097 001 3 1 50 100 støttende
Sistranda Borettslag - leilighet 097 001 2 1 50 100 støttende
Sistranda Borettslag - leilighet 097 003 1 1 50 100 støttende
Sum innskutt kapital 1 160 300

SUM totalt kr 52 284 466

Oversikt over Frøya kommunes eierskap 31.12.2021
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Frøya Kommune har i tillegg til dette andeler i Frøya Kystlag. Frøya Kystkultursenter og 
Stiftelsen Nord-Dyrøy Slipp er avviklet, men deler av disse organisasjonene har etter 
avviklingen gått sammen med Frøya Kystlag, og har overdratt andelene som Frøya Kommune 
eier over til Frøya Kystlag.  

Frøya Kystlag er en interesseorganisasjon og har ikke levert regnskap og er derfor ikke med i 
oppsettet. 
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Frøya kommunes eierskap per 31.12.21 
Informasjonen er hentet fra offisielle kilder: selskapenes hjemmesider, fra    selskapsavtalene, tidligere 
eierskapsmeldinger, fra Brønnøysundregisteret og lignende. 

 
DalPro Holding AS 
Hjemmeside: www.dalpro.no 
 

Nøkkelinformasjon 
Selskapet eies av Hitra (51 %) og Frøya kommuner (49 %). Frøya kommunes balanserførte verdi per 
31.12.21 er på 4 457 001 NOK. 

 
Regnskap tre siste år 

 
 
Formål 
Dalpro AS sin hovedvirksomhet er attføring. Bedriften skal drive kvalifisering gjennom fremstilling av 
produkter av høy kvalitet og handel for å kunne tilby realistisk og utviklende arbeidstrening til 
mennesker som har uavklart arbeidstilknytning. Samtidig skal DalPro tilby arbeidsutprøving i 
eksterne  bedrifter. 

Hensikten er å bidra til at deltakerne kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. For 
personer  som har varig uføretrygd kan bedriften tilby opplæring og tilsetting i varig til rettelagt 
arbeid i DalPro s produksjonsavdelinger eller bistand til tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv. 

DalPro skal både drive opplæring og også gi tilbud til flyktninger, innvandrere, elever, arbeidsledige 
og                        sosialhjelpsmottakere. Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene, næringslivet, Staten, 
NAV, helse- og sosialtjeneste og skole bidra til at den enkelte deltaker når sine mål om god 
livskvalitet, kunnskap og arbeidstilknytning ut i fra den enkeltes forutsetninger. 

 
Selskapets samfunnsansvar 
Noen i Norge faller utenfor det alminnelige velferdsbildet for kortere eller lengre tid. Dette                 er 
mennesker som fellesskapet har ansvar for å hjelpe til en meningsfylt tilværelse. 

DalPro tilbyr en rekke tiltak for mennesker som har behov for støtte for å komme ut i arbeidslivet. 

I sitt konsept overfor våre deltakere legges det vekt på fysisk trening og riktig kosthold. De har eget 
trimrom og fantastiske turområder. De har også ulike programmer som kjøres for å hjelpe deltakere 
til  vekst og til økt livskvalitet. 

 
Bakgrunn for eierskapet 
Styrking av arbeidet med yrkesmessig rehabilitering var grunnlaget for etableringen av DalPro. 
Vinklingen mot yrkesmesig attføring var utslagsgivende for statens støtte til prosjektet. DalPro har 
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utviklet sitt driftskonsept mange ganger siden starten for å styrke arbeidet med yrkesmessig 
rehabilitering, så som bygging av slakteri, videreforedling av hjort og villsau. 

Videre utvikling av Hammerstaddalen til en inspirasjon-, motivasjons- og opplevelsesarena var 
grunnlag for aksjekapitalutvidelsen i 2006. 

I 2017 ble aksjekapitalen igjen utvidet, og årsaken var utvidelse av virksomheten på Frøya med 
modernisering av vaskeriet og bygging av et flerbrukshus. Frøya kommune betalte inn 
aksjeutvidelsen på kr 1.492.000. Dette medførte høyere eierandel for Frøya og lavere eierandel for 
Hitra (fra 60 % til 51%). 

 
Restrukturering av selskapsstrukturen 
Selskapet har i 2021 foretatt en større restrukturering av selskapsstrukturen – med DalPro Holdning 
AS,   
DalPro AS, DalPro Utvikling AS, DalPro Eiendom AS og Smak fra Øyrike AS. Alle datterselskapene er 
100 % eid av DalPro Holdning AS. Selskapene har samme styresammensetning og daglig leder med 
unntak av Smak fra Øyrike AS der Sandra Bergsnev er dagelig leder og Ole-Morten Sørvig er 
styreleder.  
En av årsakene til denne restruktureringen skyldes at NAV har satt krav om at forhåndsgodkjent 
attførsingsbedrift ikke har lov til å leie ut eiendom eller lokaler, selv ikke til et søsterselskap i samme 
konsern. 
 
Frøya kommunes forventninger til selskapet 
DalPro er et arbeidstilbud som favner bredere enn noen andre bedrifter i øyregionen. Det skal dekke 
tilbud for de som faller utenfor det ordinære arbeidslivet. Bedriften er svært viktig, både for 
kommunen               som eier og som tjenesteutøver og forvalter.  

Selskapets ansvar i denne sammenhengen må forventes ivaretatt og utviklet i samsvar med 
etterspørsel og behov. I tillegg har bedriften en viktig rolle i produksjonen av lokal mat og 
derigjennom som avtaker og kjøper av både vilt og husdyr.  

Lokal grønn produksjon og opplevelsestilbud for barn og unge, lokalbefolkning og tilreisende er ellers 
muligheter som det forventes blir videreutviklet. 

Etablere nytt vaskeri og flerbrukshus ved Frøya helsetun. 

 
TrønderEnergi AS 
Hjemmeside: www.tronderenergi.no 
 
Nøkkelinformasjon 
Selskapet eies av kommuner i Trøndelag, Normøre Energiverk og KLP. Frøya kommune har en 
eierandel                på 2,49 %. Frøya kommunes balanserførte verdi per 31.12.21 er 24 928 000 NOK. 

Regnskap tre siste år
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Formål 
TrønderEnergi arbeider for å skape verdier gjennom miljøvennlig produksjon og energirelaterte 
tjenester til det beste for regionen. Konsernet har tre hovedområder:  

• produsere strøm fra vann- og vindkraft 
•  utvikling av framtidsrettede energirelaterte tjenester. 

Selskapets samfunnsansvar 
TrønderEnergi skal ta ansvar for å sikre bærekraftig verdiskapning for sine eiere, lokalsamfunnene 
der  de driver virksomhet, de ansatte og storsamfunnet rundt. 

TrønderEnergi skal opptre redelig, forretningsmessig og med tilbørlig hensyn til samarbeidspartnere, 
leverandører, kunder, og omverdenen for øvrig. 

De skal ta ansvar for de samfunnsmessige konsekvensene av virksomheten, både med hensyn til 
miljøpåvirkning, arbeidsforhold og sosiale forhold. Ansvaret går gjennom hele verdikjeden fra innkjøp 
og investeringer til salgsvirksomhet mot forbrukere og bedrifter. 

TrønderEnergi skal alltid søke å sikre at eventuelle negative konsekvenser av virksomheten begrenses 
til et forsvarlig minimum, og at det iverksettes avhjelpende tiltak der det er påkrevet. Selskapet skal 
alltid respektere FNs menneskerettigheter og de ansattes grunnleggende rettigheter slik de kommer 
til                 uttrykk gjennom ILOs konvensjoner, arbeidsmiljøloven og kollektive avtaler. Selskapet skal ta 
avstand fra sosial dumping og skal sikre at ansatte og leverandørers ansatte har forsvarlige 
arbeidsvilkår. De skal proaktivt arbeide for å sikre mangfold i virksomheten og aldri diskriminere 
noen på grunnlag av kjønn, seksuell orientering, etnisk eller kulturell bakgrunn, politisk ståsted, 
funksjonshemming eller alder. 

 
Bakgrunn for eierskapet 
Frøya kommune har hatt eierskap i TrønderEngergi As siden starten i 1998. Fra 1970 het selskapet 
Sør- Trøndelag kraftselskap, men skiftet navn til TrønderEnergi i 1997. Hitra og Frøya kraftlag gikk inn 
i Sør- Trøndelag kraftselskap i 1987. Etableringen av Hitra og Frøya kraftlag skjedde som en følge av 
strømforsyningen til øyregionen i starten av 1950-tallet, og Hitra og Frøya kraftlag ble etablert i 1949. 

 
Frøya kommunes forventninger til selskapet 
Frøya kommunes forventinger til selskapet er at konsernet drives til beste for både eiere og kunder. 
Som kunde og eier ønsker vi stabile leveranser av fornybar og miljøvennlig energi til så lave priser 
som mulig, som både kommer Frøya kommune og Frøyas befolkning og næringsliv til gode. I tillegg vil 
vi som  eier oppnå god avkastning av vår kapitalinvestering i selskapet. 

 
TrønderEnergi er det selskapet hvor Frøya kommune har eierinteresser med størst kommersiell verdi 
for kommunen. Det er derfor viktig å ha bevissthet og oppmerksomhet rundt de 
disposisjoner/endringer som selskapet foretar. Både fordi fornybar energiforsyning har så stor 
betydning for både Frøyasamfunnet og verden for øvrig, men også fordi selskapet representerer 
store           økonomiske verdier for kommunen. 
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Blått Kompetansesenter AS 
Hjemmeside: www.bknorge.no 
 
Nøkkelinformasjon 
Frøya kommunes eierandel i selskapet er på 4,66 % og balanserført verdi per 31.12.21 er 4 457 001 
NOK. 
 
Regnskap tre siste år 

 
 
Formål 
Blått Kompetansesenter AS er et innovasjonsselskap i vekst som skaper resultater gjennom 
samarbeid. Det handler om hav, mennesker, muligheter, kunnskapsmiljø og drømmer. Det handler 
også om å gi næring til nye ideer, satse på ny teknologi og å finne bærekraftige løsninger. 

De skriver på sin hjemmeside «Vi hjelper deg med å finne folk, utvikle nye løsninger og skaffe 
finansiering». 

 
Bakgrunn for eierskapet 
I forbindelse med fusjon av Trøndersk Kystkompetanse ble eierandelene i selskapet styrket. 
Kommunen sluttet seg til denne fusjon og selskapets målsetning. 

 
Selskapets samfunnsansvar 
Selskapets virksomhet er å legge til rette for koblingsaktivitet i Blått kompetansesenter, herunder 
aktiviteter som inkluderer leietakerne i bygget, men ikke minst også hele det regionale næringslivet i 
marin sektor, de videregående skolene i øyregionen og relevante forsknings- og 
utdanningsinstitusjoner.  

 
Frøya kommunes forventninger til selskapet 
Frøya kommune er godt fornøyd med samarbeidet og håper selskapet ytterligere befester sin rolle 
som innovasjonsselskap.   
 
 
  

Regnskap (i hele 1000,-) 2018 2019 2020
Driftsinntekter 5947 5211 4130
Driftsresultat 253 348 -659
Resultat før skatt 269 354 -635
Sum Eierdeler 6838 6923 5909
Egenkaptial i % 79,40 % 83,50 % 87,10 %

NØKKELTALL
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Midt-Norsk fergeallianse AS 
Hjemmeside: Ingen 
 
Nøkkelinformasjon 
Eies av kommunene Hitra, Aure, Heim, Smøla, Kristiansund og Frøya, samt Kristiansund og Nordmøre 
Havn IKS. Frøya kommune har en eierandel på 14,28% og balanserført verdi per 31.12.21 er på 
140 000 NOK. 

Regnskap tre siste år 

 
 
Formål 
Arbeide for realisering av fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen i Aure kommune og Laksåvika i 
Hitra kommune, samt delfinansiere investeringer og drift knyttet til denne forindelsen. Selskapet har 
ikke som            formål å generere overskudd, og det skal ikke deles ut utbytte fra selskapet. 

Selskapets samfunnsansvar 
Etablering av fergeforbindelse utgjør en vesentlighet både i forhold til næringsutvikling og i forhold til 
øvrig aktivitet i regionen. 

Bakgrunn for eierskapet 
Ønske om å få en fergeforbindelse mellom Nordmøre og Hitra, som er meget viktig for 
alle kommunene og regionen, og ikke minst gi ringvirkninger for næringsliv og reiseliv.  
 
Frøya kommunes forventninger til selskapet 
Frøya kommunes forventninger til selskapet er at en fergeforbindelse mellom Laksåvika og 
Tjeldbergodden kan realiseres i løpet av den transportplanperioden som startet i 2014, dvs. innen 
2023. Denne forbindelsen er avgjørende for Kystriksveien i Trøndelag, som må ses i sammenheng 
med etablering av forbindelse med Ørlandet og Fosen. 

 
 
Oi! Senter for Trøndersk Mat AS 
Hjemmeside: www.matriketmidt.no/oi/ 
 

Nøkkelinformasjon 
Over 100 eiere, Frøya kommunes eierandel er på 0,43 % og balanserført verdi per 31.12.21 er på 
10 000 NOK. 
 
Regnskap tre siste år 
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Formål 
Gjennom målrettet arbeid videreutvikle Trøndelag som landets mest spennende matregion slik at det 
gir                mersmak og merverdi lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Skal bidra til økt verdiskaping innenfor matsektoren med utgangspunkt i råvarer og kultur fra den 
trønderske regionen. Utvikling, nettverksbygging og profilering er sentrale stikkord som beskriver 
hverdagen. 

 
Selskapets samfunnsansvar 
Ønsker å videreføre interessen for trøndersk mat gjennom hele året. 

Bakgrunn for eierskapet 
Ønske om å være med i et selskap som gjennom lønnsom drift skal være et skapende samlingspunkt 
for           utvikling av mat og drikke i Trøndelag. 

Frøya kommunes forventninger til selskapet 
Nytteverdien av Oi! sine aktiviteter er stor for lokale matprodusenter, og for Frøya kommunes 
omdømmebygging. Selskapet må identifisere en kjerneaktivitet av fellestjenester/ 
felleskapsaktviteter            for at det offentlige kan bidra med tilskudd eller lignende. 

 
 
Frøya Storhall AS 
Hjemmeside: www.froyaarena.no og www.froyastorhall.no 
 

Nøkkelinformasjon 
Frøya kommunes eierandel er på 100 % og balanserført verdi per 31.12.21 er på 4 000 000 NOK. 

Regnskap tre siste år 

 
 
Formål/bakgrunn 
For å realisere en Storhall for Frøya kommune, ble det etablert et selskap som skal bygge og drive 
Frøya Stohall AS. Frøya Kommune skal være eier. 

Frøya kommunes forventninger til selskapet 
Frøya Storhall er etablert og bygd i 2016. Storhallen vil inngå i kommunens tilbud til inbyggerne for å 
fremme folkehelse og idrett. 
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Abakus AS AS 
Hjemmeside: www.abakus.no 
 

Nøkkelinformasjon 
Frøya kommune har en eierandel på 0,10 % og balanserført verdi per 31.12.21 er på 2 500 NOK 

Regnskap tre siste år 

 
 
Formål 
Abakus AS startet med 2 ansatte 1. juli 2001. Fra 1. april 2015 var Abakus 100 % eid av 11 kommuner 
i Sør-Østerdalen og Nord-Østerdalen, samt Røros kommune. Siden 2015 har Elverum, Frøya, Orkland 
(tidligere Meldal) og senest Rindal kommune kjøpt seg inn i selskapet.  

Bedriften har i dag 6 ansatte med svært god kompetanse innfor ulike fagfelt generelt og med lang 
erfaring i offentlige anskaffelser. I tillegg har medarbeiderne god kunnskap og erfaring i å bruke data 
som verktøy ved kontakt med oppdragsgivere og i gjennomføring av selve anskaffelsen. 

Abakus as var en av de første som tok i bruk Mercell KGV ved offentlige anskaffelser.  

De har fått utviklet en egen løsning for deling av dokumenter med sine kunder, Abashare, på de 
konkurranser de gjennomfører for dem. 

Bakgrunn for eierskapet 
Innenfor en del fagområder har kommunen ikke tilstrekkelig kompetanse vedr anskaffelser. Gjennom 
vårt eierskap i Abakus styrker kommunen sin kompetanse innenfor anskaffelser, fra utarbeidelse av 
kravspesifikasjoner, utlysning og evaluering av tilbud.  

Frøya kommunes forventninger til selskapet 
Styrking av vår kompetanse, samt få adgang til å benytte selskapet i store/kompliserte anskaffelser. 

 

ReMidt Næring AS 
Hjemmeside: www.remidt.no 
 

Nøkkelinformasjon 
Frøya kommune har en eierandel på 7,31 % og balanserført verdi per 31.12.21 er på 7 310 NOK 
 
Regnskap  
Selskapet ble stiftet 16.12.2019, første driftsår er 2020. 
NØKKELTALL 
Regnskap (i hele 1000,-)   2020 
Driftsinntekter   191 
Driftsresultat   -619 
Resultat før skatt   1 969 
Sum Eierdeler   13 266 
Egenkapitalandel i %   48,00 % 
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Formål 
Næringsutvikling knyttet til miljø- og gjenvinningsområdet, herunder oppkjøp av selskaper, eie aksjer 
i  andre selskaper, fast eiendom og hva dermed naturlig står i forbindelse med det. 

Selskapets samfunnsansvar 
Være et innovativt miljøselskap for de lovpålagte tjenestene innenfor miljø- og gjenvinningsområdet. 

Bakgrunn for eierskapet 
Selskapet ble etablert i kjølvannet av omdannelsen fra Hamos IKS til Remidt IKS fra 1.1.20. Gjennom å 
skille ut næringsaktiviteten fra de lovpålagte oppgavene i et eget selskap, kan eierne  rendyrke 
næringsutviklingen knyttet til miljø- og gjenvinningssektoren. 

 

Frøya kommunes forventninger til selskapet 
Det forventes at selskapet bidrar til å utfylle tjenestene til ReMidt IKS, uten at dette kommer i 
konflikt            med de lovpålagte oppgavene som IKS’et har og er pålagt. Herunder bidra til å videreutvikle 
bærekraftige og miljørelaterte kommersielle tilbud og tjenester, som kommer eierne og 
eierkommunenes innbyggere og næringsliv til gode. 

 
Midt-Norge 110-sentral IKS 
Hjemmeside: www.mn110.no 
 

Nøkkelinformasjon 
Frøya kommune har en eierandel i selskapet på 1,53 %. 
 
Regnskap tre siste år – Regnskapstall for 2020 er pt. ikke tilgjengelig 

Regnskap 2019 2018 2017 
Driftsinntekter 35077 39032 37594 
Driftsresultat -3641 3532 3219 
Resultat før skatt -3488 3726 3308 
Sum eiendeler 85605 78351 73270 
Egenkapital (%) 3,6% 6,4% 0,6% 

 
Formål 
Midt-Norge 110-Sentral har som primæroppgave å ta imot nødmeldinger, alarmere og kalle ut 
mannskaper, etablere samband og loggføre hendelser. 

Selskapets samfunnsansvar 
110 Sentralen står i direkte tilknytning til AMK (113) og Politiet (112) i Trøndelag. Sentralen 
tilfredsstiller alle offentlige krav til en nødalarmeringssentral. Sentralen har mottak av automatiske 
brannmeldinger fra næringseiendommer og offentlige bygg mm.                Dette omfatter brann, gass, 
sprinkler, heisalarmer og nøkkelboks. Omfanget er på godt over 1400 objekter. 

I tillegg har sentralen også: 
• Innkalling av kriseberedskap for Trondheim kommune. 
• Utalarmering av RVR- tjenesten til Trøndelag. 
• Utalarmering av Røde Kors. 
• Varsling - innkalling ved akutt forurensning 
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Bakgrunn for eierskapet 
Ivareta kommunens innbyggere. 
 
Frøya kommunes forventninger til selskapet 
Kommunen forventer at selskapet leverer de tjenestene som er avtalt. Det går på alarmer og bistå 
med sin  kunnskap under operasjoner hvis nødvendig. Det forventes at selskapet yter opplæring til 
brannmannskapene ved bruken av teknisk utstyr og prosedyrer. 

 
 
KonSek Trøndelag IKS 
Hjemmeside: www.konsek.no 
 

Nøkkelinformasjon 
Selskapet eies av Trøndelag fylkeskommune og 27 kommuner i Trøndelag.  Frøya kommune har en 
eierandel på 1,0 % og balanserført verdi per 31.12.21 er på 19 000 NOK 

Regnskap tre siste år 
NØKKELTALL 
Regnskap (i hele 1000,-)   2018 2019 2020 
Driftsinntekter   9 687 10 845 8 260 
Driftsresultat   494 826 -657 
Resultat før skatt   536 948 -536 
Sum Eierdeler   10 272 11 623 10 936 
Egenkapitalandel i %   87,50 % 85,30 % 73,20 % 

 
Formål 
Foretakets formål er å levere sekretariatstjenester for eierkommunenes kontrollutvalg i tråd med 
gjeldende lov og forskrift. 

Selskapet kan kun drive annen virksomhet, herunder å danne andre selskaper og sammenslutninger, 
når              dette har til hensikt å fremme hovedformålet. 

Selskapets samfunnsansvar 
Selskapet skal bidra til at kontrollutvalgenes medlemmer får god kjennskap til kontroll- og 
tilsynsområdet og kunnskap om ulike måter å utøve rollen på, slik at de best mulig kan ivareta 
funksjonen som kommunestyrets kontrollorgan. 

Bakgrunn for eierskapet 
Selskapet ble opprettet med bakgrunn i endringer i kommuneloven som medførte krav til ny 
organisering av sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalg i kommunene. Fra 1.1.18 ble KonSek 
Trøndelag IKS opprettet (fusjon mellom KomSek Trøndelag og Kontrollutvalgssekretaratet Midt-
Norge). 

Frøya kommunes forventninger til selskapet 
At driften av Konsek skjer i tråd med selskapsavtalen, økonomiplan og budsjett. Dessuten at driften 
er               effektiv og i samsvar med kommunelovens forventninger til sekretariatsfunksjonen. 
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ReMidt IKS 
Hjemmeside: www.remidt.no 
 

Nøkkelinformasjon 
Eierne består av 17 kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal fylker. Frøya kommune har en 
eierandel på 3,9 % og balanserført verdi per 31.12.21 er på 950 000 NOK. 

Regnskap tre siste år 

 
Formål 
På vegne av eierkommunene og i henhold til delegasjon å utføre den forvaltningsmyndighet og de 
oppgaver som eierkommuner har i tilknytning til innsamling, transport, behandling og omsetning av 
avfall/slam og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre 
selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse. Selskapet kan også utføre 
forvaltningsoppgaver for eierkommune på andre områder. 

Selskapets samfunnsansvar 
Selskapet skal søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfallet på 
en  måte som fullt ut tilfredsstiller miljømessige krav som myndighetene stiller. Sørge for en 
økonomisk og miljømessig optimal håndtering av avfallet fra husholdningene. Selskapet                 skal ved 
deltagelse i egen innsamlings- og behandlingsselskap sørge for at det er et godt tilbud til næringslivet 
i alle eierkommunene. 

Bakgrunn for eierskapet 
Selskapet ble opprettet for å ha en mer effektiv og bærekraftig renovasjonsordning. Selskapet er et 
IKS              hvor selvkostprinsippet er forutsetning for driften. 

Frøya kommunes forventninger til selskapet 
At driften av ReMidt IKS skjer i tråd med selskapsavtale og vedtatte strategier, samt at 
selvkostprinsippet er et bærende element.  

Det forventes også at selskapet bidrar til: 

• det grønne skiftet, slik FN’s bærekraftsmål beskriver 
• å fremme  gjenbruk og ombruk 
• forbedringer i innbyggernes, næringslivets og kommunens adferd og holdninger knyttet til 

«bruk og kast» 
• å redusere og reparere forsøplingen av havet og naturen. 

Knyttet til dette så forventes det også at selskapet bidrar til etablering og utvikling av lokale 
servicepregede tilbud og arbeidsplasser. 
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Trondheim Havn IKS 
Hjemmeside:  
 

Nøkkelinformasjon 
Frøya kommune har en eierandel på 0,09 %.  
 
Regnskap tre siste år 

 
 
Formål 
Selskapet har som formål å samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet 
innenfor samarbeidsområdet, samt sørge for sikkerhet og fremkommelighet i selskapets havner og 
deltakerkommunenes sjøområder. I tilknyttning til dette skal Trondheim Havn på vegne av 
deltakerkommunene ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter Havne- 
og farvannsloven påligger kommunene, samt håndheve de bestemmelser som etter Havne- og 
farvannsloven med forskrifter gjelder innenfor kommunenes sjøområder. 

Bakgrunn for eierskapet 
Kommunen gikk inn som eier etter av havnen på Nordhammervika ble en del av selskapet. 
 
Frøya kommunes forventninger til selskapet 
Selskapet eies av flere kommuner og utøver sin virksomhet ut fra lover og regler, men også for i 
fellesskap tilpasse seg løpende utfordringer. Kommunens nye liggekai på Sistranda administreres av 
Trondheim Havn. 

 

IKA Trøndelag IKS 
Hjemmeside: www.ika-trondelag.no 
 

Nøkkelinformasjon 
38 kommuner i Trøndelag, 1 kommune i Hedmark samt Trøndelag fylkeskommune er eiere.  Frøya 
kommune har en eierandel på 2,19 %.  

Regnskap tre siste år – Regnskapstall for 2020 er pt. ikke tilgjengelig 
Regnskap 2019 2018 2017 
Driftsinntekter 23 956 20 919 17 873 
Driftsresultat 1 582 149 -1 607 
Resultat før skatt 1 140 381 731 
Resultatgrad 4,76% 1,80 % 4,09 % 
Sum egenkapital 9 926 8 640 8 314 
Egenkapital (%) 40,8% 39,9 % 42,2 % 

 
Formål 
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og 
effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere 
som           arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at materialet blir gjort 
tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål. 
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Selskapets samfunnsansvar 
IKA Trøndelag skal: 

• være en regional aktiv samfunnsinstitusjon, som er fremtidsrettet, 
kvalitetsbevisst og brukervennlig, både som rådgiver for kommunene, og 
som forvalter av kommunenes arkiver 

• være en pådriver i arbeidet for å sikre og formidle helhetlig 
samfunnsdokumentasjon for eierkommunene 

• arbeide for at arkiver fra eierne som har rettslig, forvaltningsmessig, 
kulturell- og historisk verdi blir samlet inn, tatt vare på og gjort 
tilgjengelig for allmennhetens bruk, forskning, kulturelle og 
administrative formål. 

 
Bakgrunn for eierskapet 
Medlemsskap i selskapet ble vedtatt som en følge av innføring av ny arkivlov som ga kommunen et 
betydelig ansvar for å sikre det materialet som blir skapt i organisasjonen gjennom den daglige 
aktivitet.  

Frøya kommunes forventninger til selskapet 
At driften av IKS Trøndelag IKS skjer i tråd med selskapsavtale og vedtatte strategier. 
 
 
Revisjon Midt-Norge SA 
Hjemmeside: www.revisjonmidtnorge.no 
 

Nøkkelinformasjon 
Selskapet eies av Trøndelag fylkeskommune og kommuner i Trøndelag, Nordmøre og Innlandet.                

Frøya kommune har en eierandel på 1,07 % og balanserførte verdi per 31.12.21 er på 60 000 NOK. 

Regnskap tre siste år 

 
 
Formål 
Foretaket skal drive revisjon av de kommuner og fylkeskommuner som har medlemsskap i foretaket, 
i              tråd med den til enhver tid gjeldende kommunelov. Foretaket skal fremme medlemmenes 
økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten. Foretaket forplikter seg til å dekke 
medlemmenes behov for revisjonstjenester, og medlemmene forplikter seg til å kjøpe hoveddelen av 
sine revisjonstjenester fra samvirkeforetaket. 

Selskapets samfunnsansvar 
Bidrar til forbedring. Med dette menes at Revisjon Midt-Norge skal være en samfunnsansvarlig 
revisor          som bidrar effektivt til kommunenes kontroll- og tilsynsfunksjon. De skal være en uavhengig 
revisjonsenhet med høy kompetanse som bidrar aktivt til en bedre forvaltning i lokalsamfunn og 
allmennheten oppleves som et synlig kontrollorgan med høy integritet. De skal oppfattes som den til 
enhver tid best kvalifiserte til å utføre revisjon av kommunal virksomhet. 

Bakgrunn for eierskapet 
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Revisjon Midt-Norge IKS ble opprettet med bakgrunn i endringer i kommuneloven som medførte 
endringer i oppgavefordelingen og organiseringen av revisjonens oppgaver samt faglige og 
økonomiske utfordringer i forhold til at kommunal revisjon kunne konkurranseutsettes. Formålet var 
også at kostnadene skulle reduseres innen 3 år ved at kommunenes honorarer skulle bli 10 % lavere 
fra 2004- nivå. 

Frøya kommunes forventninger til selskapet 
Forventningene er at selskapet drives i henhold til det formål som fremkommer av selskapsavtalen, 
som er å utføre revisjon i og ha tilsyn med de deltagende kommuner i henhold til gjeldende lovverk. 
Kommunens behov for revisjonstjenester endres i takt med den utvikling som skjer i kommunene. 

Kommunen har et behov for nærhet i det daglige for å sikre at kommunens regnskaper og drift skjer i 
samsvar med lov og regelverk, men også i samsvar med de samme strategiområder som revisjon har. 
Som eier av selskapet har Frøya kommune forventninger om at selskapet bidrar i enda sterkere grad 
med          sin kompetanse, også gjennom opplæring. 

 
Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne 
Hjemmeside:  
 

Nøkkelinformasjon 
Frøya kommunes balanserført verdi per 31.12.21 er på  300 000 NOK 
 
Regnskap tre siste år 
NØKKELTALL 
Regnskap (i hele 1000,-)   2018 2019 2020 
Driftsinntekter   682 922 616 
Driftsresultat   -485 -334 -361 
Resultat før skatt   -312 -259 -413 
Sum Eierdeler   4319 4076 3768 
Egenkapitalandel i %   96,90 % 96,30 % 95,90 % 

 
Formål 
Stiftelsens primære formål er å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten som firmaet Nekolai 
Dahl ved Torstein Erbo donerte til stiftelsen. Stiftelsen skal bidra til å utvikle øygruppen og fiskeværet 
Halten til et levende og aktivt kystkulturminne, samt legge til rette slik at historisk og ny viten kan 
formidles og utvikles. 

Bakgrunn for eierskapet 
Stiftelsen ble opprettet i 1991 for å eie og ivareta fiskeværet Halten med øyer/eiendommer som 
firmaet Nekolai Dahl donerte. Frøya kommune ser verdien i at værområdene bevares og ga derfor sin 
støtte.  

Frøya kommunes forventninger til selskapet 
Stiftelsen drives ut i fra sine forutsetninger på en tilfredstillende måte, og gjennom stiftelsens 
medlemmer og råd har det skjedd en utvikling på Halten med økt tiltrekking av besøkende. Det er lav 
økonomisk risiko for Frøya kommune vedrørende driften av Stiftelsen Halten NDM. Stiftelsen 
representerer verken vesentlige investeringer eller omsetning for Frøya kommune. Likevel 
representerer Halten store kulturelle verdier som Frøya kommune har intresse av å ivareta og sørge 
for å bli utviklet og tilkjennegjort for en større del av befolkningen, ikke minst i øyregionen.  
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Grønnskag borettslag 
Status: 
Frøya kommune eier 2 av 18 leiligheter. Frøya kommunes bokførte verdi per 31.12.21 er på 265 000 
NOK. 
 
Storheia borettslag 
Status: 
Frøya kommune eier 2 av 16 leiligheter. Frøya kommunes bokførte verdi per 31.12.21 er på 745 500 
NOK. 
 
Sistranda borettslag 
Status: 
Frøya kommune eier 3 av 20 leiligheter. Frøya kommunes bokførte verdi per 31.12.21 er på 150 300 
NOK. 
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Vedlegg 
1. TO DO – liste for ordfører i selskaper med aktivt eierskap 

Ordførers rolle: 

• er kommunens eierrepresentant i selskaper/enheter/foretak som er heleid av kommunen.  
• er kommunens eierrepresentant i alle selskaper/enheter/foretak som eies sammen med 

andre, med mindre vedtektene fastsetter noe annet.  
• er eierrepresentant i eiermøter.  
• kan delegere representasjonsretten til varaordfører, kommunedirektør eller annen 

representant for kommunen. 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 150  
Arkivsaksnr.: 22/1021    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
BUDSJETTDISPONERINGER/JUSTERINGER - DRIFT NR 1, 2022  
 
Forslag til vedtak: 
Kommunestyret vedtar budsjettdisponeringer/justeringer – drift nr. 1, 2022 som fremlagt. 
 
 
Saksopplysninger:   
 
I henhold til økonomireglementet pkt. 5.1 er det kun kommunestyret som har myndighet til å 
disponere midler fra disposisjonsfondet. 
 
 
Saken gjelder, ref tabell under: 
 

1. Fordeling av disposisjonsmidler som ikke er regnskapsmessig fordelt, men vedtatt i 
budsjettet 2022 – 2025 til bruk ved virksomheter/tjenester. 

2. Ekstraordinær nedbetaling av lån med 30 mill kr.  
3. Midler til diverse prosjekter ved Allmenne & tekniske tjenester, forvaltning som for 

eksempel gammelt planverk, beitebruksplan, bekjempelse av marin forsøpling, 
forprosjekt – bekjempelse av sitkagran mm. 

4. Noen tekniske justeringer/omposteringer. 
 

 
 



 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren anbefaler kommunestyret om å vedta budsjettdisponeringer/justeringer 
– drift nr. 1 - 2022 som fremlagt. 
 
 
Økonomiske konsekvenser: 
 
Det presiseres at disse budsjettdisponeringer/justeringer ikke endrer de økonomiske 
rammene i vedtatt budsjett 2022 – 2025. 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Maria Strøm Arkiv: V17  
Arkivsaksnr.: 21/716    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 
Kommunestyret 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 
Kommunestyret 
 
BEITEBRUKSPLAN  
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar Beitebruksplan i Frøya kommune (2022-2026). 
2. Kommunestyret vedtar helårs båndtvang på hund i kommunens beiteområder. 

 
 
Vedlegg: 
 

• Beitebruksplan 

 
 
Saksopplysninger:   
 
Landbruket i Frøya kommune er, og har vært kombinasjonsbruk. I 2021 ble det registrert 48 
jordbruksbedrifter i kommunen. Majoriteten av jordbrukerne har sauehold, og det ble registrert 4.078 
sauer som var ett år eller eldre på Frøya i 2021. Sauene går på utmarksareal for beite gjennom hele 
året, både på Fast-Frøya og ute i skjærgården. Frøya har fortsatt noen bruk som driver med melk- og 
kjøttproduksjon. Det ble registrert 176 kyr totalt i 2021, som er en nedgang fra 2020 med 210 kyr. 

Landbruksnæringen i Frøya kommune har ofte blitt oversett grunnet de store verdiene som skapes i 
havbruket. Likevel gjør de en uvurderlig innsats for Frøya, først og fremst ved å vedlikeholde 
kulturlandskapet og bidra i kampen mot gjengroing av kommunen. Videre bidrar de også til den 
nasjonale selvforsyningen av mat og råvarer, som igjen har fått et økt fokus etter mange år med 
nedbygging og nedprioritering av det norske landbruket. Det er derfor viktig å ta vare på de 
landbruksressursene vi har i form av dyrka- og dyrkbar mark, slik at grunnlaget for videre drift ikke 
går tapt. 

En beitebruksplan skal vise hvilke beiteområder som er viktige for landbruket på Frøya. Den skal 
være med på å bevare utmarka spesielt da jordloven kun beskytter innmarka, samt at den skal være 
med på å beskytte landbruket og landbruksinteressen i reguleringssaker, og gjøre det enklere å se 
mulighetene for utbygging som ikke vil berøre landbruket for mye. 



Beitebruksplanen skal brukes i arbeidet med nye reguleringsområder og planarbeid som 
beitenæringens innspill. Områder avsatt til viktige beiteområder skal så langt det lar seg gjøre kun 
benyttes til landbruksformål. 

 
Viktige prioriteringer i planen finnes listet under: 

• Beiteareal, viktige beiteareal  

• Bevaring av viktige arter: Kystlynghei 

• Avdekke konfliktområder og redusere disse 

 
Vurdering: 
Det vurderes at planen er en god start på å etablere beitebruksplan i Frøya kommune, men at den må 
revideres etter et par år ute i praksis slik at kommunen kan innhente kunnskap om hvordan den 
fungerer og hva som eventuelt ikke fungerer med planen. Samt at de beitelagene som er i 
etableringsfasen enda skal få plass i den nye planen når beitelagene er mer etablerte med områder 
som er viktige for beitelagene. Det samme gjelder for lyngbrennelaget når det er oppe å går og har en 
plan over hvilke områder de prioriterer. 
 
Forhold til overordna planverk: 
I planstrategi for Frøya kommune 2020 – 2024, så legges det opp til et økt fokus på kommunens 
landbruk, og en bedre forvaltning av landbruksarealene. En beitebruksplan er derfor ansett å være i 
tråd med planstrategien. 
Prioriterte beitearealer i beitebruksplanen er også brukt til å veilede arbeidet med den nye KPA 
rulleringen til Frøya.  
 
Ny saldo på den konto som blir belastet: 
Det var satt av 200 000 kr til prosjektet fra disposisjonsfondet, så langt har ikke administrasjonen sett 
behov for å benytte seg av disse midlene, annet enn til annonsering. Midlene er står dermed tilnærmet 
urørt. 
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Forord 
 

 

Beitebruksplanen er en systematisert presentasjon av verdifulle beiteområder i utmarka i Frøya kommune,  

og bruken av disse arealene til beiting med husdyr. Den dokumenterer omfang og verdier av nåværende beitebruk, 
samt viser til historisk bruk og gir estimater for framtidig bruk. Beitebruksplanen skal ikke løse uavklarte juridiske 
problemstillinger, men der slike finnes, gjerne påvise disse og foreslå framtidig håndtering. 

 

Beitebruksnæringa er Norges største utmarksnæring, nest etter skogbruket, og er derfor svært viktig med tanke på 
å ta vare på kulturlandskapet i Frøya kommune. Dette vil være med på å hindre gjengroing av areal. Utmarksbeite 
holder kulturlandskapet i hevd og bidrar til et åpent landskap med høyt biologisk mangfold. Beitedyr er den eneste 
«redskapen» som kan ta vare på større areal av kulturlandskapet. De fleste andre tiltak forutsetter også at en setter 
inn beitedyr for å hindre ny, rask gjengroing. Det er derfor viktig at det legges til rette for utmarksbeite. 

 

Beitebruksplanen skal være et verktøy for framtidig og rasjonelt beitebruk. Formålet med en slik plan er å 
dokumentere beitebruken slik den drives, bidra til å synliggjøre verdiskapingen denne virksomheten står for å skape 
grunnlag for en god og oppdatert forståelse for beitenæringa hos politikere, forvaltning og samfunnet forøvrig. 
Forståelse for flerbruk av utmarka, samt regler og ambisjoner for beitebruken, kan også være et mål med 
utarbeidelsen av planen. 
 

De fleste kommuner i Norge har lang tradisjon for utnyttelse av utmarksressurser gjennom beitebruk. Samtidig er 
utmarksbruken i mange kommuner i endring, idet en får en utvidet bruk der andre interessegrupper ofte kan 
komme i konflikt med tradisjonell utnyttelse av utmarksressursene. For å sikre beitebruken i utmarka i fremtiden, er 
det derfor viktig at denne ressursutnyttelsen får sin rettmessige plass i den fremtidige arealplanleggingen.  
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Innledning 
 

Nasjonalt er den viktigste oppgaven til landbruket å produsere mat. I en tid med økning i folketallet, nedbygging av 
matjord (nasjonalt i overkant av 6000 dekar fulldyrka jord årlig), og stadig mer gjengroing, er det et overordna mål å 
øke produksjonen. For husdyrhold i Norge vil det være ekstra viktig å bevare de supplerende fôrressursene som 
hentes fra beite i utmark. En beitebruksplan er en plan for å ta vare på utmarka som er brukt til landbruksformål. 
Selvforsyningsgraden beskriver hvor mye av det vi spiser som er produsert i Norge målt på energibasis, og er et av 
flere mål på hvilken markedsandel den norske matsektoren har i det norske matmarkedet. Selvforsyningsgraden 
påvirkes av de naturgitte produksjonsforholdene, været, ulike kvalitetskrav, priser, landbrukspolitiske virkemidler 
og internasjonale handelsavtaler (Bollestad, 2021). I 2019 var selvforsyningsgraden i Norge 45 prosent. Graden viser 
hvor stor del av matforbruket her til lands som er norskprodusert. Tar vi ut fisk, blir graden 44 prosent. Korrigert for 
importert kraftfôr, er vi nede på 36 prosent (Rustad, Ferske tal om norsk sjølvforsyning, 2020).  

I dag er det kun jordloven som ivaretar landbruket. Jordloven skal ivareta innmarka med blant annet forbud mot å 
behandle matjorda og innmarksjord på en slik måte at den ikke kan brukes av senere generasjoner og at all innmark 
skal holdes i hevd. Derfor trenger vi en beitebruksplan som vil ta vare på utmarka, uten utmark har de fleste som 
driver med landbruk ute på Frøya ikke nok ressurser til å fortsette drifta si. Det blir mer og mer viktig å ta vare på 
landbruket da Norge som en nasjon skal prøve å bli mer selvforsynt. Samtidig har Frøya kommune et ansvar for å 
ivareta den spesielle kulturmarka som finnes her og som er skapt av flere århundrer med utmarksbeiting. 

Landbruksstrukturen på Frøya består for det meste av utgangersau som beiter i utmarka hele året rundt. 
Husdyrhold er en viktig del av jordbruket og kulturlandskapet i kommunen. For at vi skal kunne opprettholde et 
levende samfunn der landbrukseiendommer utvikles og forvaltes på en god måte, er det viktig med gode og trygge 
beiteområder. Landbrukssektoren er viktig for bosetting og sysselsetting, og har en viktig rolle i utvikling og 
bevaring av lokalsamfunnet.  

Frøya kommune ønsker et voksende og bærekraftig landbruk i kommunen. Gårdsbrukene har relativt sett små 
innmarks arealer sett i forhold til flatbygdene i for eksempel Buskerud, men vi har flere store utmarksbeiteressurser. 
Utmarksbeiter som er nyttbare og av god kvalitet er viktige for spesielt småfeholdet, slik at produksjonen kan 
holdes ved like og utvikles. Viktig her å nevne alle øyene utenfor hovedøya Frøya, hvor dyrene kan gå fritt i gode og 
trygge omgivelser, og eier av dyrene slipper å tenke på kostnadene til oppsetting av gjerder. 
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Formålet med beitebruksplanen 
 

I et samfunnsperspektiv er utmarksbruken i stadig endring, og situasjonen i dag er prega av ulike utfordringer som 
endringer i landbrukspolitikken, økende turisttrafikk og hyttebygging. Både nasjonalt og lokalt er beitinga i 
utmarka over år blitt gradvis redusert og utmarka er blitt tatt i bruk av andre interessegrupper. Enkelte plasser kan 
dette føre til vansker med tradisjonell utnytting av beiteressursene. For å sikre beitebruken i utmarka i framtida er 
det viktig at denne ressursutnyttinga får sin rettmessige plass i den framtidige arealplanlegginga, og 
beitebruksplanen skal være et viktig dokument i forhold til kommunens planarbeid. 
Utarbeidelse av beitebruksplan skal være med på å sikre nåværende og fremtidig beitebruk i utmarka, samt skape økt 
forståelse for at beitebruk er en viktig del av kommunens ressurser. Den synliggjør beitebruken og de verdiene utmarka 
utgjør. 
 
Utmark og beiteressurser er under press fra flere brukerinteresser. Beitebruksplanen skal brukes til å ivareta 
beiteinteresser ovenfor forvaltning og myndighet, slik at husdyr og vilt har nok utmarksbeite å ta av. Utmarksbeite 
er beite i naturlig vegetasjon, i skog og fjellterreng som ikke er kultivert eller gjødslet. Utmarksbeite er en svært 
viktig del av ressursgrunnlaget for landbruket og sauedriftsnæringen. 
 
Beitebruksplanen skal brukes i planarbeid og i ordinær saksbehandling som et grunnlagsdokument for å 
dokumentere hvor det er dyr på beite og hvor man ser potensiale for fremtidige beiteområder. I denne 
sammenhengen vil temakartet som følger planen være et viktig redskap. Temakartet viser områdene som brukes 
og er egnet til formålet. 
 
Planen skal videre brukes som beitenæringen sitt innspill til forvaltningen av kommunenes arealer. Planen er 
rådgivende i forbindelse med utarbeidelse av kommuneplan eller andre planer, og enkeltsaker som berører 
arealbruk/beitebruk. Beitebruksplanen inngår således som et grunnlag og verktøy i kommunenes planarbeid, og i 
forbindelse med andre politiske beslutninger som berører utmarksområdene og bruken av ressursene her. På denne 
måten kan viktigheten av og hensynet til beiteområder bli ivaretatt i utbyggingssaker. 
 

Bakgrunnen til planen 
 

Det kom inn ønske om en beitebruksplan både med tanke på planarbeid og byggesaksbehandling innad i 
kommunen, for enklere å se sammenhengen mellom landbruket og planarbeid for politisk behandling. I tillegg har 
statsforvalteren ønsket seg en beitebruksplan fra Frøya kommune for enklere å kunne vurdere utbyggingssaker og 
planarbeid i kommunen. 

Frøya kommune fattet følgende vedtak i møte den 29.04.2021, sak 70/21 

• Vedtak om oppstart av arbeid med beitebruksplan 
• Viktige prioriteringer i planen: 

o Beiteareal 
o Bevaring av viktige arter: Kystlynghei 
o Avdekke konfliktområder og redusere disse 
o Denne listen er ikke uttømmende, og vil bli redigert i takt med informasjon innhentet fra drivere og 

andre i løpet av arbeidet med planen. 

I planstrategien for Frøya kommune 2020 – 2024, så legges det opp til et økt fokus på kommunens landbruk, og en 
bedre forvaltning av landbruksarealene. En beitebruksplan er derfor ansett å være i tråd med planstrategien. 
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Overordnede mål for Frøya kommune 
 

Mål etter kommuneplanens samfunnsdel 
 

Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt i 2015, er en del av kommunens overordnede styringsdokumenter hjemlet i 
plan- og bygningsloven. Planen har definert 4 satsingsområder som skal bidra til å realisere vår felles visjon (Kraft 
og mangfold), og disse skal gis særlig oppmerksomhet og ressurser i planperioden. 

Kommuneplanens fire satsingsområder: 
 

• Levekår og folkehelse 
• Natur, miljø og klima 
• Samfunn, næring og kultur 
• Organisasjonen Frøya kommune 

 

Satsingsområdene består av målsettinger «sånn vil vi ha det» og tilhørende strategier «sånn vil vi gjøre  
det». Sammen skal de danne grunnlaget for kommunens konkrete og mer detaljerte handlingsplaner,  
økonomiplaner og budsjetter de neste årene. 
 

Samfunn, næring og kultur 
 

Sånn vil vi ha det: Sånn vil vi gjøre det: 

Frøya er attraktiv som bosted. -Stimulere til levende grender og levende øysamfunn. 

Frøya er et inkluderende samfunn. -Opprettholde gode og trygge arbeidsplasser. 

 

Frøya kommune vil stimulere til levende grender, beste måten å stimulere til liv utenfor sentrumsnære  
områder er levende landbruk. Landbruk gav i 2021 arbeidsplasser til 48 personer på hel- eller deltid i Frøya  
kommune. Dette er med å skape liv i grendene da arbeidsplassene til landbruket er spredt over hele  
kommunen. 
Landbruk er også med på å gi gode og viktige arbeidsplasser. 
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Natur, miljø og klima 
 

Frøya har et rent naturmiljø som grunnlag for en god folkehelse, et stort naturmangfold og en trygg 
matproduksjon. 

Sånn vil vi ha det: Sånn vil vi gjøre det: 

 
Frøya forvalter og tar vare på mangfoldet av arter og 
landskap, og har en bærekraftig bruk av naturressursene. 

 
-Sikre viktige leveområder for plante- og dyrearter, og 
innarbeide disse i kommunens planer. 
 
-Frøya har mye av naturtypen kystlynghei. Opprettholde 
kulturlandskapet gjennom tradisjonelt bruk av arealene, 
og spesielt beiting med sau. 
 
-Bevare dyrket mark for matproduksjon. 
 

 
Frøya har en framtidsrettet balanse mellom bruk og vern i 
Froan. 

 
-Arbeide for å skape lokale arbeidsplasser og stimulere til 
bosetting i Froan. 
 

 

Landbruket gir arbeidsplasser til to drivere på Froan som har stimulert til bosetting av to familier der. Samt at 
beitingen av kulturlandskapet er med på å sikre bevaringen av plante- og dyrearter, og opprettholde det fine 
kulturlandskapet skapt av flere hundre år med beiting som gir liv til kystlyngheia. 
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FN`s bærekraftsmål 
 

 

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe 
klimaendringene innen 2030 (FN, 2021). 

Ved å ta vare på landbruk, og sikre landbruk, matjord og arealer til å fortsette med jordbruk og landbruk vil dette 
sikre FNs bærekraftsmål nr. 2, 8, 12, 13 og 15. 

 

2. utrydde sult:  
Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk.  

Ute på Frøya er det ikke mange dekar med matjord, og den matjorda vi har er ikke 
egnet til stort annet enn grovfôr og kanskje potet. Derfor blir kjøttproduksjon i 
form av beiting av kystlandskapet ekstra viktig for oss her ute. Det er ikke bare den 
beste måten å utnytte landskapet vårt til matproduksjon, det er også den mest 
miljøvennlige måten å drive kjøttproduksjon på å la dyra spise av vegetasjonen 
som er her. Samtidig vil dyrene som går og beiter ned landskapet holde 
kystlandskapet i hevd slik at det ikke gror igjen, fugler kan slik nytte seg bedre av 
arealet til å hekke og vi mennesker kommer oss enklere ut i naturen når den ikke er 
helt igjengrodd. Det å utnytte arealene vi har til beiting når de ikke kan utnyttes 
godt på andre måter er en god måte å jobbe bærekraftig med landbruk.  

 

 

8.  Anstendig arbeid og økonomi  
Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og 
anstendig arbeid for alle. 

For å beskytte den arbeidskraften et landbruk kan gi Frøya kommune er det viktig å 
beskytte beitegrunnlaget til næringa. Det å ha et godt beite, som bonden aller helst 
eier selv gir et mye bedre grunnlag for en tryggere økonomi for bonden. Det å drive 
med landbruk er et meget uforutsigbart yrke da en aldri kan forutsi været, hvordan 
avlingen er det året eller om det kommer noe som ødelegger for livsgrunnlaget dit. 
Derfor er det svært viktig at Frøya kommune tar vare på de viktigste beitearealene 
slik at de som driver med landbruk på Frøya får en tryggere og mer stabil hverdag. 
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12. Ansvarlig bruk og produksjon 
Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre 

For å sikre den mest bærekraftige produksjonen av kjøtt i Norge må vi sikre 
tilgang til utmarksbeite som gir tilgang til grovfôr uten å måtte importere det. I 
årene 2014-2016 har andelen norske råvarer i kraftfôr vært 53% (landbruk.no, 
2017). 

 

 

 

 

13. Stoppe klimaendringene 
 

Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem (Basert på 
en erkjennelse av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale 
og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.) 

Her er landbruk på ballen og jobber hver dag med å bli mer klimavennlig, for å få til dette 
trenger landbruk arealer de kan bruke til beitedyr. 

 

 

 

15. Livet på land 
Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig 
skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt 
stanse tap av artsmangfold. 

For å nå dette målet er Frøya kommune avhengig av at arealene blir beitet, hvis ikke 
arealene på Frøya kommune blir holdt i hevd med beiting er det mange både plante og 
dyrearter som kommer til å gå tapt. Froan vil miste det som gjør Froan til et 
naturreservat, og de fleste arealene vil bli igjengrodd.    
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Jordbruket i Frøya kommune 
 

 

Naturgrunnlaget 
Areal og topografi 

Frøya er en kyst- og øykommune i Trøndelag som ligger sør for innløpet til Trondheimsfjorden. Kommunen består 
av en hovedøy og flere mindre øyer og holmer. Hovedøyas landareal er 152 km², mens kommunens areal er 239 
km², med 5 400 øyer, holmer og skjær. 

Arealfordeling i Frøya kommune per 2020 (NIBIO, 2020) 

Arealtype Dekar % 

Jordbruksareal   

Fulldyrka 4 949 2,1 

Overflatedyrka 626 0,3 

Innmarksbeite 5 103 2,1 

Skog 4 481 1,9 

Bebyggelse/samferdsel 4 984 2,1 

Annen markslag   

Åpen fastmark 171 504 71,7 

Myr, åpen eller skog 28 371 11,9 

Ferskvann 11 649 4,9 

Ikke kartlagt   

Snaumark 6 365 2,7 

Ferskvann 53 0 

Annet areal 1 055 0,4 

Sum 239 140 100 

 

Informasjonen er hentet fra NIBIO sin side for arealbarometer som har sine data fra registrering i AR5. Det er en god 
del av Frøya kommune som mangler AR5 registrering. Derfor er disse tallene mangelfulle og med en feilmargin.  

Definisjon på jordbruksareal: 

Fulldyrka jord: Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedybde, og kan benyttes til åkervekster eller eng, og som 
kan fornyes ved pløying. 

Overflatedyrka jord: Jordbruksareal som for det meste er rydda og jevna i overflata, slik at maskinell høsting er 
mulig. 

Innmarksbeite: Jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. Minst 50 prosent 
av arealet skal være dekket av kulturgras eller beitetålende urter. Arealet skal ha tydelig kulturpreg. 
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Berggrunnen på Frøya består for det meste av gneis og granitt. Landskapet ligger lavt, med 95% av arealet under 60 
moh. Det er mye nakent berg med innslag av småvann eller myrområder. Frøya kommune bærer preg av 
sitkagranplantingen som var et prosjekt fra kommunen for å dempe vinden på 70-tallet. Det jobbes i dag med å 
kvitte seg med all sitkagrana, utenom den så er resten av kommunen sterkt preget av det harde kystklimaet og 
store deler av kommunens grøntområder består av kystlynghei. Klimaet preger vekstmulighetene og det er ikke 
mye som klarer å vokse opp med så mye og kraftig vind som det er her ute.  

 

Verneområder 
Frøya kommune har tre verneområder basert på miljø og arter som lever der. 

1. Froan naturreservat, landskapsvernområde og dyrelivsfredning 

Froan naturreservat, landskapsvern og dyrelivsfredning har til formål å verne om et rikt og interessant dyre- og 
planteliv og bevare leve- og yngleområdene for fugl, sel og andre pattedyr i et variert og egenartet 
kystlandskap. Verneområdet er det største sammenhengende kystområde som er fredet som naturreservat i 
Norge (unntatt Svalbard) og er samtidig et av de største i Norden. Froan naturreservat og landskapsvernområde 
omfatter et naturreservat på 400 km² fra Vingleia fyr i sørvest til Halten i nordøst og et 80 km² område sørøst for 
naturreservatet fredet som landskapsvernområde. 
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Området har et rikt fugleliv med et lavt antall 
hekkende arter, rundt 50, men med et enormt 
antall av hver art. Med et par tusen hekkende 
storskarv huser Froan ti prosent av bestanden i 
Norge, og med et par små unntak er området det 
sørligste området for denne artens hekkeområde. 
Området er dessuten kjerneområdet og landets 
viktigste kasteplasser for kystselen havert. I 2003 
fikk Froan status som Ramsarområde, med 
bakgrunn i at det er et naturområde med 
internasjonale verneverdier. Froan er minkfritt, 
noe som gjør området svært viktig for en rekke 
hekkende sjøfugler. 

Området er hovedsakelig sjøareal ispedd en 
mengde holmer og skjær. Området har store 
marine verdier i blant annet skjellsand-, tareskog- 
og kamskjellforekomster. I tidsrommet f.o.m. 1. 
april t.o.m. 10. august er all ferdsel på land i 
naturreservatet forbudt. I tidsrommet f.o.m. 10. 
september t.o.m. 15. november er alle ferdsel 
forbudt på kasteplasser for sel. 

Det er i dag to jordbruksbrukere som driver på 
Froan. Disse to driver med sau og hadde 300 
omsøkte voksne sauer i produksjonsstønaden for 
2020. Det er disse sauene som holder 
naturreservatet i hevd og beiter fram det berømte 
kystlynghei landskapet som gjør Froan til det 

naturreservatet det er i dag. 

 

2. Stormyra, Inntian naturreservat 

Stormyra naturreservat er en typisk kysthøgmyr med terrengdekkende partier. 
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Typisk landskapselement i de ytre kyststrøk i fylket. Myrområde omgitt av bergkoller og fuktheiområder. 
Hekkeplass for måkefugler og ærfugl. Stormyra er overveiende nedbørsmyr, med terrengdekkende myrer og 
atlantiske høgmyrer/planmyrer, og små minerotrofe drag med slåttestarr og torvmyrull. Klokkelyng, rome, 
knappsiv, heisiv og kysttorvmose er 
vanlig. 

Formålet med vernet er: "Å bevare en 
typisk kysthøgmyr med 
terrengdekkende partier". Slike store 
ubrørte myrområder er sjeldne i disse 
strøkene pga torvtekt. 

 

 

Myra er påvirket av tidligere torvtekt. 
En gammel kjøreveg og en lysledning 
krysser myra i vest. Torvtekt i 
verneområdet er ikke tillatt. Myra ble 
vernet som naturreservat ihht 
kronprinsregentens resolusjon av 
21.12.1990 (Myrplanen). 

Frøya kommune har overtatt 
forvaltningsmyndigheten for 
naturreservatet. 

 

3. Vassholmen naturreservat  

Vassholmen har en av de største storskarvkoloniene i fylket utenfor Froan. Området har også fylkets største 
svartbakkoloni. 

Vassholmen ligger i Humlingsværet, i nesten rett linje sørover fra Sula. Vassholmen har glissen vegetasjon av 
urter. Området har en av de største storskarvkoloniene i fylket utenfor Froan. Området har også fylkets største 
svartbakkoloni. 

Verneformål er hekkelokalitet for sjøfugl. 
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Bruksstruktur og husdyrhold 

Landbruket kom til Frøya sammen med bosettinga. På den tiden var alle avhengig av å ha egen landbruksdrift for å få 
mat. Samfunnet har utviklet seg mye siden den gang, og i dag er ikke alle avhengige av å drive med landbruk for å ha mat 
på bordet. Dette har gjort til at det er noen få som holder landbruket på Frøya i gang, og holder det unike 
kystlyngheilandskapet som er kommet av beiting i hevd. Når færre folk driver landbruk er sjansen stor for at områder 
med viktig kystlynghei (som vi i Frøya har et nasjonalt ansvar for å bevare) gror igjen. Gjengroing og det store 
utbyggingstrykket som er på Frøya kan være utfordrende for på landbruket og naturen. 

Frøya kommune har 567 landbrukseiendommer registrert i landbruksregisteret pr.01.03.2022. Det var 48 bedrifter med 
jordbruksdrift som søkte produksjonstilskudd fra Frøya kommune i 2021. Utenom disse 48 bedriftene er det en del som 
holder på med dyr på hobbybasis. Det er blant annet blitt populært med geit og utleie av geit for å holde vegetasjonen 
nede, samt at det er mange feriefolk som har med hestene sine når de er på Frøya om sommeren. Det er også observert 
en del små hønseflokker. Disse ser ut til kun å være til egen bruk og vil da ikke framgå i tallene over produksjonstilskudd 
da produksjonstilskudd kun er for drift som gir vanlig jordbruksproduksjon (altså at det skal gi en form for inntekt til 
drifta). Noen få på Frøya har grisehold, men dyrene er ikke brukt til normalt landbruksformål (de blir ikke brukt til avl og 
slakt) men holdes som selskap og til å pløye jorda. 

 

I søknadsomgangen 2021 ble det søkt om: 

På Frøya var det 46 aktører som drev med husdyrproduksjon i 2021 og en aktør som drev med produksjon  
av grovfôr. Det er 31 bruk som driver kun med sau, selv om de fleste har villsau som går ute hele året er det noen som 
driver med norsk hvit sau som går ute på sommerbeite og inne i fjøs resten av året. Det er 8 drifter som har flere enn en 
sort dyr på gården, hvor 7 har sau og en annen dyreart, en har ku, de fleste har geit i tillegg og noen har gris eller hest. 3 
har bare driver med ku, en som driver med rein drift av geit, en som har alpakka og en som bare har grovfôr. 
Det ble søkt på tilskudd til 3781 søyer, 297 værer, 3974 lam, 46 geiter, 176 kyr, 27 hester og 11 griser i 2021.  
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Det er en lang tradisjon med å ha utgangersau på Frøya og de fleste sauene som er registrert her går ute hele året. Det er 
disse sauene som holder kystlandskapet vårt i hevd. Kyrene går for det meste inne og beiter dermed ikke så mye på 
utmarka. De ukene de er ute er de bedre til å beite ned landskapet enn hva sauen er, som gjør at de trenger mer 
sammenhengende utmark for å ikke beite i stykker kystlyngheia.  

 

Økologisk landbruk 
Økologisk landbruk er en regulert driftsform som bygger på prinsipper og etiske retningslinjer fastsatt av International 
Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM). Utviklingen av driftsformen startet på 1920-tallet av 
antroposofen Rudolf Steiner og botanikeren Albert Howard som blant annet mente at uorganisk gjødsel (kunstgjødsel) 
var uheldig for jordfruktbarheten og at pesticider kunne ha helseskadelige effekter. Dagens definisjon av økologisk 
landbruk bygger på fire prinsipper som handler om helse, økologi, rettferdighet og varsomhet. 

Frøya har 12 registrerte og godkjente økologiske landbruk i 2021. 

 

Husdyr, etter husdyrslag for Frøya kommune 
 

Tabellen under viser utviklingen av antall storfe, hest, geit og gris omsøkt i produksjonstilskudd fra 2017 til 2021. 

 

  

Tallene på storfe har hatt en jevn nedgang, og det må derfor legges til rette for at de bøndene som er igjen ikke legger 
ned driften. Tallene for hest har en liten nedgang de siste to årene, men har fram til 2021 ligget jevnt på rund 40 stykker. 
Grisen ligger jevnt på rund 10 individer, dette da gris på Frøya for det meste blir brukt til pløying av jord og kos, det er 
ingen tradisjon for griseproduksjon. Geit har blitt mer populært med årene, spesielt etter at NoFence kom på banen. 
Tabellen nedenfor viser stigningen på antall geiter, og slik bruken av de er i dag (utleie av beitegeit) vil nok tallet på antall 
geiter fortsette å stige. Sau fikk en egen tabell da det er sau som er hoveddriftsformen på Frøya og når sauetallene var 
med i dyretalltabellen ble utviklingen på de andre dyrene vanskelig å se. 
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Tabellen her viser utviklingen av sauetallet for Frøya i produksjonstilskudd fra 2017 til og med 2021, sau fikk egen tabell 
da de andre husdyrartene lå godt under 500 stykker og sau ligger på det laveste på 3919 i 2019 og sitt høyeste i 2017 med 
4453 stk. Det har vært en liten økning opp fra 2019, men jevnt er det en nedgang i antall sau på Frøya. 

Det har vært en nedgang i antall produksjonsdyr på Frøya, og det er viktig å ta vare på landbruket da den gir inntekt til 45 
drift, de fleste har ganske små landbruksdrifter med under 100 dyr. Det finnes derimot et par landbruksdrifter som driver 
stort og de er spesielt viktig å ta vare på. 

 

Verdien av utmarksbeite 
Utmarksbeite er beite i naturlig vill vegetasjon, i skog og fjellterreng som ikke blir kultivert eller gjødslet. Utmarksbeite 
blir ofte delt inn i gruppene; fjellbeite, skogsbeite, lyngheier, strandenger og hagemark. Lyngheier og strandenger spiller 
størst rolle som fôrgrunnlag til husdyrene på Frøya. 

Beitedyrene på Frøya er svært viktig for å få en bærekraftig utnyttelse av utmarksressursene. Ved å ha dyrene på beite 
høster og produserer de på fornybare ressurser, samtidig som de holder kulturlandskapet åpent og levende. Det å holde 
kulturlandskapet med utmarksbeite i hevd er svært viktig i tillegg til maten som produseres, da det er en stor 
trivselsfaktor for dyrene på beite og landskapet holdes ved hevd naturlig.  

Ressursene på utmarksbeite som beitedyrene omdanner til mat av høy kvalitet kan ikke nyttes på en bedre måte. Frøya 
har ingen seterdrift, men vi har fortsatt mye god og viktig utmark (kystlynghei spesielt), og her er det viktig at bøndene 
får plass, og at arealene blir prioritet til beiting.  

Utmarksbeite utgjør en stor verdi for bonden i form av dyrefôr, men representerer også verdier for resten av samfunnet:  

• Sunn mat fra ren og vakker natur  
• God dyrevelferd  
• Et levende kulturlandskap  
• Godt biologisk mangfold  
• Utnytting av ressurser i utmark til produksjon av mat 
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Fôrverdi av utmarksbeite i Norge er ca. 2 millioner sau og ca. 250.000 storfe på beite hvert år. Ved beite i utmark høster 
de i henhold til NIBIO, fôr til en verdi av ca. 1 milliard kroner og det anslås at beitebruk i utmark kan dobles her i Norge. 
Det er også verdt å merke seg at beiteressursene er fornybare og bare kan høstes ved beiting. Det regnes at sau står for 
ca. 70 % av fôropptaket i utmarka. Dermed er utmark og utmarksbeite svært verdifull med tanke på å nå målet om at 
Norge skal ha en selvforsyningsgrad på 50%. I dag er selvforsyningsgraden av landbruksproduksjon på 36% om en trekker 
bort importert kraftfôr (Rustad, Ferske tall om norsk sjølvforsyning, 2020). 

Verdisetting av utmarksbeite er vanskelig da det ikke er direkte målbart i kroner og øre. Men for å synliggjøre den 
økonomiske verdien av utmarksbeite kan man sette opp en beregning over fôrverdien som vist i tabell nedenfor. Tallene 
er hentet fra rapporten «Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar», gitt ut av Norsk institutt 
for landbruksøkonomisk forsking (NILF). Dyretallet er basert på produksjonstilskudd i Frøya kommune 2021. 

Metoden som brukes for å beregne verdien går på direkte bruk av utmark. Etter denne metoden vil  
fôropptaket på utmarksbeite være bestemt av tre faktorer: 
  

1. Hvor mange dyr som beiter i utmarka  
2. Gjennomsnittlig beitetid (dager) for hvert dyreslag  
3. Gjennomsnittlig daglig fôropptak per beitedyr  

 

Ingen av disse tre faktorene gir fullstendig informasjon, men for alle faktorene er det en del informasjon tilgjengelig. Ved 
å benytte denne informasjonen er det mulig å gjøre beregninger som en tror er relativt nært det som er riktig.  

 

Beregning av faktisk verdi av utmarksbeite for Frøya kommune:  

Utgangspunktet er beregnet ut fra fôropptak på utmarksbeite for sau og storfe. Ved en fôreiningspris på kr 3,53 utgjør 
dette en verdi av fôropptaket på utmarksbeite i Frøya sesongen 2021 på om lag 5,5 millioner kroner. 

Dyreslag Antall dyr på 
utmarksbeite 

Fôropptak pr. dyr pr. 
dag 

Ca. dager på 
utmarksbeite 

Verdi pr. 
fôrenhet 

Faktisk verdi 

Sau 
 

4 078 1,0 365 3,5 5 209 645 

Storfe 
 

176 6,0 100 3,5 369 600 

Sum 
 

4 254    5 579 245 

 Skjønnsmessig reduksjon 40% 2 231 698 
Sum     3 347 547 

 
 

Antall dyr er hentet fra søknad om produksjonstilskudd Frøya 2021. Fôropptak pr. dyr pr. dag er tatt fra NILF-notat 2006-
15: «verdi av fôr fra utmarksbeite mm». Dager ute på beite er gjennomsnittstall på beitedager for Frøya. Verdi fôrenhet er 
hentet fra beitebruksplanen til Hitra kommune. 

Skjønnsmessig reduksjon  

Ut fra tallene i tabellen høstes det fôr på utmarksbeite til en verdi av ca. 3,3 millioner hvert år. Det er lagt inn en reduksjon 
med bakgrunn i at antall dyr på utmarksbeite er maksimaltall, ikke gjennomsnittstall, tidspunktet for å slippe dyr på 
utmarksbeite og hente dem inn igjen er forskjellig for dyr i samme besetning. I noen tilfeller flyttes dyrene inn på fjøs, 
leveres til slakt eller flyttes til innmarksbeite mens andre dyr kommer ut i utmarka igjen.  
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I tillegg går beitedyr noen ganger både på innmark og utmark, da høster dyrene mange fôrenheter på innmark. De 
oppfyller likevel krav til tilskudd for beiting i utmark siden beiteperioden er 3-5 ganger så lang som minimumskravet på 5 
uker.  

Siste som må nevnes er tilleggsfôring. Det er vanlig at man gir dyra tilleggsfôr på beite hvor man ikke har 
utegangertillatelse. 

 

 

 

Positive tiltak for beiteareal 
 

Tilskudd til tiltak for å forbedre beitearealer 

Staten ser hvor viktig beite, og da helårsbeite er for kystlandskapet. Derfor stimulerer staten til helårsbeite med sau i 
form av ekstra tilskudd til de som driver med utgangersau i form av RMP (regionalt miljøtilskudd). Der gis det tilskudd for 
beite av øyer og holmer og tilskudd for beiting og brenning av kystlynghei. I 2021 ble det gitt ut kr 337.074 i RMP-tilskudd 
til de 10 driverne som søkte på tilskuddet. Det ble gjennomført et møte 22.02.2022 hvor statsforvalteren kom til Frøya og 
fortalte om RMP-tilskuddet og hva de som driver her har rett til å søke på. Etter dette møtet er det forventet et høyere 
søkeantall i 2022. 

Statsforvalteren deler også ut midler som Frøya kommune får fordele for spesielle tiltak utenom normal drift som skal 
være med på å styrke og forbedre beitene, beitekvaliteten, beitemuligheter, miljø- og klimatiltak. 

 

Lyngbrenning  

Den 06.02.2022 ble det dannet et helt nytt lyngbrennelag i Frøya kommune. Dette er første lyngbrennelaget kommunen 
har hatt. Før lyngbrennelaget ble dannet har det vært to aktører som aktivt har drevet med lyngbrenning, en aktør har 
drevet med det i Froan og en aktør har drevet med det på Inntian. Nå har en del av de som driver landbruk på Frøya gått 
inn i et samarbeid med hverandre og det lokale brannvesenet om å drive lyngbrenning på en trygg og forsvarlig måte. 

Lyngbrenning er en viktig del av bevaringen og forbedringen av kystlyngheia. En kontrollert brenning av kystlynghei vil ta 
bort gammel tørr lyng og gi rom til ny ferskere og frodigere lyng. Dette gir mer mat til dyrene som beiter på arealet, 
kystlyngheia får nytt liv, gjengroing stoppes og faren for lyngbrann reduseres. Laget som er etablert er fortsatt så nytt at 
deres prioriterte arealer ikke er helt avklart. Dette må innarbeides i ny beitebruksplan når denne blir revidert neste gang.  
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Konflikt og utfordringsområder 
 

 

Hvorfor er det viktig å ta vare på jordbruksarealene: 

• Matjord er en knapp og ikke-fornybar ressurs 
• Klimautfordringene vil endre forutsetningene for matproduksjon over hele kloden 
• Befolkningsveksten gir behov for større arealer til jordbruk 
• Nok mat, trygg mat, kortreist mat og god mat blir en viktigere del av vår livskvalitet 

 

Sett fra bondens perspektiv: 

I forbindelse med denne planen ble det gjennomført en spørreundersøkelse hvor et av spørsmålene gikk ut på hva som 
ble sett på som største konfliktområdet for de som driver med beitedrift. Her framkom følgende rangering: 

1. Friluftsliv  
a. løshunder  

2. Utbygging 
a. Hytter/fritidsboliger 

 

Sendt ut til 46 stykker, fikk svar fra 7, derfor har landbruksavdelingen i kommunen kommet med en liste over 
konfliktområder som er klaget inn til kommunen. Kommunens liste kommer etter det som er innsendt på 
spørreundersøkelsen.  

 

Friluftsliv 
 

Det er stor tradisjon på bruk av naturen på Frøya. Interessen har vokst voldsomt de siste årene, dette mye på grunn av 
den nye aktiviteten med sanking av trimpoeng (egen app). Den har fått flere folk ut på tur, og folk har oppdaget nye 
turområder. Det er positivt på mange måter at flere kommer seg ut i naturen og får se de flotte områdene Frøya har å by 
på, men det skaper også problemer. Det er flere som går tur med hund, og ikke alle som ferdes inne i beitearealer vet 
hvordan de skal oppføre seg ovenfor de dyrene som beiter der. Noen av dyrene kan faktisk være redd for både fremmede 
folk og hunder. En del hunder synes også at det er gøy å jakte på dyrene som bor på utmarka. Dette skremmer opp 
dyrene ekstra og noen av dem kan bli så skremt at de springer til de kollapser. Dette har begynt å bli et problem som må 
ordnes opp i. 

 

Utfordringer: Forebyggende tiltak: 
Folk forstyrrer og skremmer beitende dyr Ikke legge opp til organisert offentlig turarrangement (slik 

som DNT eller TT turer igjennom kjent beiteareal), dette 
for å lette på antallet som kommer på en gang.  

Forstyrrende på lammingen Frøyatrimmen setter ikke ut poster i beiteareal under 
lamming (april-juni). Opp til hver og en bonde å informere 
turlagene på Frøya hvor og når lamminga det året vil 
være.  

Det blir tatt med hund, noen ganger får de gå løst Helårs båndtvang på hunder inne på et beiteareal (selv 
om det er i utmarksbeite), gjelder også øyer og holmer 
hvor det beites. Her må bonden selv ta ansvar å sette opp 
skilt med informasjon slik at de som går tur er klar over at 
det er et beiteareal og når på året det går dyr der. 
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Utbygging 
 

Frøya kommune er en kommune i rask vekst og med et stort behov for utbygging. Dermed er det ekstra viktig med gode 
retningslinjer for å ta vare på landbruket som finnes i kommunen. 

Utbygging er med på å fragmentere både ut- og innmark, noe som gir de som driver med landbruk flere små flekker av 
jord. Slike små flekker gjør jobben med å drive landbruk vanskeligere i form av at det blir dyrere og mer tidkrevende å 
drive på denne måten. Videre er mindre arealer med matjord enklere å omdisponere enn større arealer. Det er derfor 
ekstra viktig å ikke dele opp landbruksarealer mer enn høyst nødvendig.  

 

Utfordringene: Forebyggende tiltak:  
Fragmentering Fradeling/fragmentering av landbruksareal og 

landbrukseiendommer skal behandles strengere 
Mindre landbruksareal Strengere på tillatelser som fragmenterer store 

sammenhengende beitearealer 
Små arealer er lettere å omfordele til annet bruk enn 
landbruk 

Utbygging i beiteområder og LNF-spredt skal ta hensyn 
til beite og annen landbruksdrift 

Færre som vil leie ut jorda si til landbruk da det er mer 
penger i bolig og fisk 

Beite skal kunne foregå fram til nytt tiltak realiseres 

 

 

Hytter/fritidsboliger  

 

Hytter/fritidsboliger får sin egen kategori da disse ikke er like viktige for en god utvikling i kommunen som helårsbolig og 
næring/industri.  

 

Hytter/fritidseiendommer blir ofte bygd på utkanten av byer/tettsteder, altså på arealer som egentlig var brukt til 
beitebruk. Denne type eiendommer er noen ganger store eiendommer (arvet gamle gårdsdrifter) og de ligger ofte midt i 
annet beiteareal, og på denne måten mister de som driver med beitebruk masse areal. I tillegg kreves det også ekstra 
gjerding. De som har hytte skal også komme seg fram til hytta, noe som medfører at arealer går bort til vei. I følge 
jordloven §8 skal alt av innmark holdes i hevd, altså den skal drives. Kan ikke eier av eiendommen drive innmarken sin 
selv kan eier av eiendommen leie ut innmarken til en som driver eller søke kommunen om fritak fra loven. Jordloven §8 
har ingen størrelsesbegrensninger. 

 

Utfordringer Forebyggende tiltak 
Det er flere som eier fritidseiendom som ikke vil drive eller 
leie ut jorda si 

Bli flinkere til å informere nye eiere av fritidseiendommer 
med innmark om jordloven §8. 

Lukt og støy fra landbruk forstyrrer ferieidyllen  Nye hyttetomter i LNF eller viktige beiteområder må ha 
med i bestemmelsen at de aksepterer beiting i området 

Fragmenterer større landbrukseiendommer Nye hytter som vil ha gjerde må gjerde inn sine hytter selv 
og på egen bekostning (maksimalt 800 m2 ) 
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Utfordringer kommunen har lagt merke til: 

• Gjerdeproblematikk 
• Beiteskader fra hjort og grågås 
• Hekkeområder (hubro) 
• Rovdyr 
• Gjengroing 

 

Gjerder 
 

Gjerdehold er en stor og stadig tilbakevendende utfordring i forhold til den praktiske beitebruken. Gjerdeplikten er 
regulert i gamle avtaler og utskiftingsprotokoller. Hverken gjerdeplikten (eller beiteretten) er opplyst om i det offentlige 
eiendomsregisteret (unntatt i gamle skylddelingsdokumenter). Dette gjør at mange ikke lenger har like god oversikt over 
sine rettigheter og plikter. 

  

Utfordring Forebyggende tiltak 
Økonomisk, det er dyrt og tidkrevende å sette opp 
gjerder, samt å vedlikeholde gjerder 

Det må settes fokus på landbruksområder og ivaretagelse 
av beiteretten i nye arealplaner og reguleringsplaner 

Eiere av hytter/boliger ønsker ikke å bidra i arbeidet ved 
gjerdehold eller holde gjerde på egen eiendom. 

I områder avsatt til verdifulle beiteområder har dyrene 
rett til å beite, og det må skapes en god dialog om 
gjerdehold. Større problemstillinger må tas opp med 
jordskifte, som vil løse konflikter rundt beite og 
gjerdehold. 

Manglende gjerde, konflikter mellom jordbruksareal og 
hytter/boligeiendommer 

 

Gjerder som forfaller, gamle gjerderester som forsøpler 
og kan skade dyr/folk. 

 

Grunneiere er ikke lengre klar over gjerdeplikten  
 

Beiteskader på innmark 
 

Hjort: 

 

Et økende press på jordbruksarealene som følge av beiting fra hjort, i kombinasjon med økende klimarelaterte skader, 
gjør det utfordrende for bonden å drive. Dokumentasjon og tallfesting viser årlig tap av avling for flere bønder. 

Hjorten beiter selektivt og foretrekker utvalgte planter og plantedeler med høyt innhold av protein og lite fiber. Gras er 
en viktig næringskilde for hjorten, og når hjorten beiter på eng, kan det i de verste tilfellene utgjøre opp til 50-70 % 
avlingstap. I tillegg til avlingstapet reduseres også kvaliteten ved at det beste graset beites bort og jordbruksarealene 
tråkkes ned. Skadeomfanget på avlingstap avhenger av hvor mye hjorten oppholder seg i området, beitebelastning, og 
når i sesongen det beites. Godt drevet landbruksjord blir derfor spesielt attraktive beiteareal for hjort. 
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Gås: 

Det er i perioder så mange grågjess på Frøya at bakken ser grå og ikke grønn ut. De beiter ned og ødelegger store arealer, 
og drar før jakta starter. Under jakta er de mest å se i Froan, hvor det ikke er lov til å jakte. Dette gir store beiteskader og 
tar mye av beite som beitedyrene skulle ha nyttet seg av.  

 

Utfordringer Forebyggende tiltak 
Beiteskade og nedbeitet innmark, som betyr mindre mat 
til egne dyr. 

Kommunen skal legge til rette for at en 
hjorteforvaltningsplan og en gåseforvaltningsplan 
oppdateres/revideres 

Hjorten legger igjen flått Lyngbrenning skal få ned flottbestanden 
Gåsa bæsjer ned innmarka, som gjør det lille av grovfôr 
som er igjen uspiselig. 

Det kan søkes om eggsanking og skadefelling 

 

Hekkeområder (hubro) 
På Frøya har vi en liten bestand av hubro. Den trives godt med å hekke i kulturlandskapet. For at det skal fortsette å være 
et kulturlandskap må det fortsette å beites i det området den hekker, men beites det i hekkeområdet under hekking blir 
hubroen skremt og hekkingen blir ødelagt. Dermed er slike hekkeområder svært viktige å ta hensyn til når det blir hekket 
der og at det faktisk blir beitet i det området slik at hubroen fortsatt har et areal å hekke på i årene som kommer. 

  

Utfordringer Forebyggende tiltak 
Beitedyr skremmer hekkende fugler Unngå å ha beitedyrene på beitene hvor det er kjent 

hekkelokalitet for hubro under hekkesesongen, men ha 
de der ellers i året slik at hekkeplassen holder seg i hevd. 

Fugler hekker ofte i kulturlandskap laget av beitedyr  

 

Rovdyr  
Rovdyrpolitikken er ikke så godt kjent på Frøya, og skyldes nok at vi har ikke noen av de fire store. Derimot har vi de som 
folk flest ikke tenker over, vi har ørn, både kongeørn og havørn, og så har vi ravn. 

Ørn 

Da ørnen, både konge- og havørn, er fredet er det vanskelig å gjøre noe med dem. Det beste tiltaket er å ha sauene i 
nærheten av boligen sin under lamming slik at det er enklere å passe på sauene og lammene. 

Kråke: 

Kråke går ofte etter små sauer eller lam og hakker ut øynene deres slik at de dør. Når dyret er dødt kommer kråka/ravnen 
og spiser av det. Dette problemet er størst under lammeperioden. 

Utfordringer  Forebyggende tiltak 
Vanskelig å beskytte dyrene mot rovdyr Melde inn og dokumentere skadet/drept sau av ørn til 

SNO (statens naturoppsyn) slik at de kan gi 
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kompensasjon og kanskje etter hvert sette inn tiltak mot 
ørnebestanden. 

Vanskelig å bevise hva dødsårsaken er Skuddpremie på kråke 
Tar mye lam  
Ørn lærer opp sine etterkommere hvordan de skal jakte 
og fange, har de først startet med å ta livdyr vil 
etterkommerne fortsette 

 

Ingen erstatning på kråke eller havørn  
 

Gjengroing og endring av kulturmark og kystlynghei 
 

Gjengroing medfører endring av kulturlandskapet og tap av biologisk mangfold. Beitebruken har vært med på å forme 
kulturlandskapet i utmarka og på øyene rundt Frøya. Nedgangen i beitebruken er omfattende, og man kan tydelig se det 
på gjengroingen på Frøya. Mindre beitebruk og mindre vedhogst gjør at områder som tidligere var helt rene for busker og 
trær nå har tett skog. Om noen endringer skyldes klima så er det likevel endringen i landbruksstrukturen som er den 
viktigste. Gjengroing påvirker landskapet, tilgjengelighet og opplevelsen av kulturminner og kulturmiljø. Med 
gjengroingen av beiteområder forsvinner også det biologiske mangfoldet. Med gjengroing blir beiteverdien redusert, 
samt at kulturlandskapet endrer seg. Åpne områder og utsikt forsvinner, og opplevelsesverdien for andre brukere som 
fastboende, hytteeiere og turgåere blir redusert.  

Det er i dag lite storfe som beiter i utmark og på øyene i kommunen. Bakgrunnen for dette er blant annet endring i 
driftsform. Melkekyrne i de større fjøsa med melkerobot blir i dag i stor grad fòret inne. I tillegg har de beite i kort avstand 
til fjøset. Storfe og sau beiter ulikt, og ut ifra dette er det ønskelig å få flere storfe ut på øyene for å beite. Samtidig er det 
viktig at vi klarer å holde innmarksbeitene ved like og åpne. Disse ligger gjerne inntil gårdsbruk og er viktige 
kulturlandskapselement, og er kanskje viktigere å holde åpne om det er nødvendig å prioritere. 

 

Utfordringer Forebyggende tiltak 
Ikke alle vet at de er lovpålagt driveplikt Landbruksavdelingen skal kartlegge alle som har 

landbrukseiendom, sende eiere av slik eiendom brev med 
AR5 kart over eiendommen og informasjon rundt 
jordloven §8. 

Ikke alle ønsker å leie ut jorda si eller drive den selv Bli flinkere og strengere til å følge opp at driveplikten 
innfris. 
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Kart/beitearealer 
 

 

Regler/bestemmelser 
 

Selv om et areal er omregulert til annen bruk enn landbruk skal landbruk få fortsette å drive arealet fram til oppstart av ny 
bruk av arealet.  

Arealer satt av som viktige arealer til beiting i denne planen skal tas spesielt hensyn til med tanke på utbygging og annet 
bruk av arealet som ikke er landbruksrelatert næring. En skal så langt det er mulig unngå de viktige beiteområdene til 
andre tiltak enn landbruk, og er ikke det mulig skal det legges til rette slik at beitingen blir minst mulig forstyrret.  

Ved planlegging av ny bruk hvor det i dag er landbruk skal landbruket hensyntas så langt det er mulig. Er det planlagt et 
nytt hyttefelt i LNF bør det legges opp til beiting i området rundt hyttene og at beiting bør tillates på de nye 
hyttetomtene inntil de er realisert. 

 

Oversikt over arealer brukt til beiting i dag 
 

Dette kartet viser de arealene som er innmeldt brukt til beiting i dag. Framgangsmåten for å få avklart arealene som er 
brukt til beiteareal per i dag er gjort ved først å invitere alle landbruksaktører til et møte 20.01.2022. Hele Frøya ble da 
gjennomgått, område for område, og de 12 som møtte opp fikk fortalt hvor de har sine beiteområder mens det ble 
tegnet opp i kartet som ble vist på storskjerm. Dette kartet ble deretter lagt inn på kommunekart (innsynsløsningen), og 
alle som sendte inn produksjonstilskudd i 2021 fikk epost med beskjed om å legge inn sine beitearealer med frist 
11.02.2022. Det var bare de som tilhører Frøya kommune som ble bedt om innspill, og det var 6 innspill som kom inn fra 
driverne. Dette sammen med at det er en del landbruksdrifter som tilhører Hitra kommune, men som har beitearealene 
sine på Frøya, gjør til at kartet ikke blir fullstendig, men vurderes likevel godt nok så langt. 
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Oversikt over arealer meldt inn som beitearealer i dag og hvor det er registrert 
kystlynghei 
 

Frøya har en viktig oppgave i å ivareta kystlyngheia, og dette må gjøres igjennom beiting. Enda gjenstår det en god del 
registrering av kystlyngheia som er på Frøya. Det er svært lite av Dyrøy-områdene som har blitt registrert så langt. 
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Oversikt over alt areal i bruk 
 

Dette kartet viser alle arealene omsøkt ifm produksjonstilskuddet 2021 fra landbruksdriftene tilhørende Frøya kommune 
sammen med arealene innmeldt brukt til beite i dag, innmeldt i perioden 20.01.22- 11.02.2022. I produksjonstilskudd gis 
det kun tilskudd for innmark, dermed blir ikke de arealene som ikke inneholder innmark registrert i produksjonstilskuddet 
og beiteregistreringen blir dermed ekstra viktig. En feilkilde med dette kartet er at noen av eiendommene som registrert 
her driver kun med innmark og da er det ingen registreringer på hvilke eiendommer som drives fullt ut og hvilke 
eiendommer som drives kun på innmarka. 
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Verdifulle beiteområder for Frøya 
 

Hva er betegnes som verdifulle beiteområder?  
 

Verdifulle beiter er beiteområder som gir god tilvekst og lite sykdom, dvs. god dyrevelferd for beitedyrene. God tilvekst 
og god dyrevelferd er en forutsetning som ligger til grunn for alle som driver med beiting og dyrehold. I tillegg kommer 
andre merverdier av beitebruk som kan være viktig både for en bonde og kommune - og i et større perspektiv for 
regionen.  

Frøya, inkludert øyer og holmer, har flere verdifulle beiteområder, der kystlynghei utpeker seg. Beite ute på øyer er 
spesielt unikt og viktig. Dette med bakgrunn i det saftige gresset om sommeren, samt den næringsrike og vintergrønne 
lyngen. Øyene og holmene er kystens kulturlandskap, skapt av kystbønder og beitende husdyr. Det er også en stor fordel 
at det er mindre behov for inngjerding på øyene, som gir dyrene et større og mer fritt område å beite på, og bøndene 
slipper å bruke tid og penger på inngjerding. 

 

Kystlynghei  
 

Kystlynghei består av åpne heier hvor det ikke vokser trær, men som er dominert av lyng. Kystlyngheia er kulturmark 
som er formet gjennom flere tusen, og finnes i et breit belte langs kysten. Den viktigste arten (nøkkelarten) i 
kystlyngheier er røsslyng.  

Røsslyngen dominerer og skaper kystlyngheiene. Denne lyngen er en viktig og god fôrplante (Artsdatabanken, u.d.). Den 
er vintergrønn og inneholder mye næring hele året. Når røsslyngen ble for gammel og grov, ble den svidd av på 
seinvinteren, slik at nye skudd kunne spire neste vår. I tillegg vokste det fram en blanding av gress, urter og mindre 
lyngplanter. Til sammen utgjorde det gode beiter for både sauer og storfe. 

 

Utvalgte områder 
I forbindelse med utarbeidelse av denne beitebruksplanen fikk gårdbrukere i Frøya kommune mulighet til å komme med 
innspill om aktuelle beiteområder som er viktig for deres drift. I tillegg har Frøya kommune sett på områder som beites i 
dag, og områder som i fremtiden kan være aktuelt som godt beite. Områdene som er valgt ut, er i fellesskap vurdert 
etter: 

• Innmeldte beitearealer 
• Vegetasjon i området, beitekvalitet 
• Registreringer av kystlynghei  
• Kulturbeite registreringer 
• Sammenhengende beiteområde 
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Områder som er valgt ut som prioriterte beiteområder er: 

• Froan naturreservat, landskapsvernområde og dyrelivsfredning 
• Inntian 
• Ladalsheia – Mørkdalsheia – Botnheia 
• Strømyra 
• Aukaøya 
• Kvaløya 
• Kvernøya 
• Nord- og Sørdyrøya 
• Tjønnøya 
• Litltjønnøya 
• Kalvøya 
• Langøya X3 
• Valøya 
• Skarvøya 
• Sunstøya 
• Vågøya X2 
• Hestøya 
• Stor- og litlsauholmen 
• Gammøyan 
• Gåøya 
• Hågsteinøya 
• Hjertøya 
• Bremnestuva 
• Tuvnesset 
• Espnesset 
• Husvika (inn mot innlandet av Frøya og ikke kystlinja) 
• Måsøyvalen 
• Fillingsnesset 
• Rottingen 
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SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Renate Loktu Sandvik Arkiv: G00  
Arkivsaksnr.: 22/948    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 
Kommunestyret 
 
UTVIDET SAMARBEID LEGEVAKTSSENTRALEN ORKDALREGIONEN  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 

1. Kommunestyret støtter at kommunedirektøren fortsetter dialogen med Orkland 
kommune der målet er et helhetlig legevaktsamarbeid utenfor Frøya legekontor sin 
ordinære åpningstid.  

2. Organisering/drift av legevakt legges fram til endelig politisk behandling før 
iverksettelse, inkludert utredning av økonomiske konsekvenser jmf sak 21/1893 

3. Kommunestyret vedtar at det etableres en prøvepilot på legevaktsatelitt i tilknytning 
til Frøya helsetun som et supplement til samarbeidet med Legevaktssentralen i 
Orkdalsregionen.  

4. Prosjektbeskrivelse av pilot legevaktsatelitt legges frem og følges opp av hovedutvalg 
for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur.  

 
 
Vedlegg: 
 
Saksopplysninger:   
 
Med bakgrunn i sak vedrørende fastlegetjenesten i Frøya kommune inkludert legevakt ble 
det besluttet at kommunedirektøren oppretter dialog med Hitra kommune, 
Legevaktssentralen i Orkdalsregionen (LIO) og St.Olav for å se på avtalen Frøya kommune 
har på interkommunal legevakt.  
 
Denne dialogen er opprettet og det er avhold flere møter rundt tema om å utvide samarbeidet 
med Orkland kommune og legevaktssentralen i Orkdalsregionen.  Orkland kommune er 
positive til et utvidet samarbeid for Frøya kommune sine innbyggere på ettermiddag og helg.  
 
Frøya kommune ønsker å gå bort fra en hybridløsning på legevakt, det vil si at vi ønsker å 
inngå en avtale med Orkland kommune på legevaktsamarbeid på heltid, og kun ha lokal 
legevakt innenfor ordinær åpningstid fra kl 08.00 – 16.00.  
 
Som et supplement til å utvide samarbeid med legevaktssentralen i Orkdalsregionen, ønsker 
Frøya kommune sammen med Orkland kommune å iverksette en prøvepilot om en 
legevaktsatelitt. Legevaktsatellitt skal være et supplement til den ordinære legevakten.  



 
Bakgrunn for piloten er ønske om å teste ut en ny organiseringsform for kommunal 
akuttmedisinsk tjeneste. En slik prøvepilot er ikke ferdig utarbeidet, men tanken bak er at 
legevaktssentralen i Orkdalsregionen har en lege tilgjengelig for avklaringer for sykepleiere 
som eventuelt blir ansatt i legevaktsatelitten i Frøya kommune. En slik legevaktsatelitt tenker 
vi kan være stasjonert ved Frøya helsetun. Frøya kommune har satset stort på 
velferdsteknologi i helsetunet, og med eget observasjonsrom med alt av teknologi og eget 
legekontor, ligger alle muligheter til rette for at vi kan være en prøvepilot i en slik 
prosjektutprøving av medisinsk avstandsoppfølging på legevakt.  
  
For vår region blir dette et nybrottsarbeid, og for å utvikle fremtidens helsetjenester må vi 
tenke nye måter å tilby tjenester til innbyggerne på. I en legevaktsatelitt vil sykepleiere få en 
sentral rolle, og en annen gevinst vi kan se i dette er at det kan være et tiltak for å rekrutter 
sykepleier til nye spennende oppgaver i kommunehelsetjenesten. Målet med legevaktsatellitt 
er også å unngå unødvendig bruk av ressurser ved å sende pasienter til sykehus eller 
legevakt, med mindre behovet er der. 
 
Vurdering: 
 
Prosessen og dialogen står nå på et sted der det er nødvendig og sikre politisk forankring før 
dialogen tas videre med Orkland kommune.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at Frøya kommune fortsetter dialogen med Orkland 
kommune om å utvidet samarbeidet på legevakt utenfor ordinær arbeidstid. 
 
Kommunedirektøren vurderer at det er viktig å lytte til våre fastleger og deres utrykte 
bekymring over egen arbeidssituasjon og det økende oppgavetilfang i fastlegeoppgaven.  
 
Kostnaden ved ikke å ikke sikre tilstrekkelige kraftfulle tiltak for våre fastleger, kan på sikt 
bli vesentlig høyere for samfunnet som helhet og ikke minst for den enkelte pasient om vi 
ikke får oppretthold stabilitet og kontinuitet i fatslegedekningen. Det å bli fulgt opp av 
fastlege over tid gir kvalitet.  
 
Kommunedirektøren tilrår også at Frøya kommune prøver ut en legevaktsatelitt i samarbeid 
med Orkland kommune.  
 
Prosessene skjer i samarbeid med Hitra kommune.  
 
Tilrådningen støttes fra hovedtillitsvalgt for legeforeningen og våre fastleger. 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 614 F17  
Arkivsaksnr.: 22/319    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalget for allmenne og tekniske tjenester 
Kommunestyret 
 
AVSETTE OMRÅDE FOR BOLIGER TIL BOLIGSOSIALE FORMÅL PÅ 
SISTRANDA  
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Kommunen utarbeider et mulighetsstudie for området Storheia, som inneholder 
områder for boliger til boligsosiale formål 

2. Mulighetsstudiet finansieres fra prosjekt 551445 Boliger til personer med aktiv 
rusavhengighet, som har en saldo på 3,5 millioner kr pr 01.01.22 

 
 
Vedlegg: 
SAKSPROTOKOLL - UTTALELSE FRA FEB 
 
 
 
Saksopplysninger:   
Frøya kommune har i dag et interkommunalt samarbeid med Hitra kommune for 
oppfølgingstjenesten, der dette bl.a. inkluderer oppfølging og bosetning av mennesker med 
aktive rusutfordringer. I dag er disse i leide lokaler på Siholmen. 
 
Kommunaldirektøren hadde møte med Frøy Næringseiendom 09.02.22 for å avklare hvor 
lenge kommunen kan ha dette leieforholdet, da Frøy planlegger en ny stor utbygging i 
området. Det ble avklart at kommunen kan være i bygget ut 2023, eier ønsker å overta 
bygget selv etter dette. 
 
Oppfølgingstjenesten sier at det er ønskelig at nytt bygg blir relativt nært de fasiliteter som 
benyttes ofte av beboerne, NAV, Butikk, helse og legetjenester.  
 
I forbindelse med budsjettet for 2022 – 2025, vedtok kommunestyret at kommunen skal 
utrede om det skal bygges boliger for konseptet «Leie for eie», og det er i tillegg behov for 
ytterligere boliger til boligsosialt formål, samt til flykninger. 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren jobber nå med å rullere boligsosial plan for Frøya kommune. Denne 
planen vil i hovedsak si noe om hvordan vi skal bosette de som har behov for kommunal 
bolig. Det er også naturlig i en slik plan å se på beliggenhet, og hvordan de forskjellige 
elementene i en slik plan bør være til hverandre. F.eks. vil det være i integreringens interesse 



å ikke samle alle flykninger i en kommune i noen få bygg sammen. Arbeidet med den 
boligsosiale planen er oppstartet, men er en omfattende jobb, som ikke forventes klar til 
vedtak før til høst 2022. Kommunedirektøren ser at det kan bli knapt med tid, hvis 
kommunen venter med å starte arbeidet med å detaljregulere dette området til høsten.  
 
Kommunedirektøren har der for bedt arbeidsgruppen som jobber med den boligsosiale 
planen å vurdere dette området for denne brukergruppen. Arbeidsgruppen ser at dette 
området kan være en bra plass å bygge til denne brukergruppen, og støtter 
kommunedirektørens innstilling på å utarbeide et mulighetsstudie for denne brukergruppen 
på det foreslåtte området «Storheia».  
 
Ideelt burde et arbeid med mulighetsstudie slik som foreslås i denne saken være en del av 
boligsosiale planen, men kommunedirektøren velger likevel å fremme saken om området, da 
erfaringer fra den siste tiden viser at et reguleringsarbeid er tidskrevende.  
 
Kommunen eier to relativt store områder på Sistranda som kan brukes helt eller delvis til 
formålet i saken. Dette er et allerede regulert området på Beinskardet, og et uregulert 
område, Storheia. Det er også andre områder på Sistranda som er avsatt i arealplanen til 
boligformål, men disse er ikke vurdert, da kommunen ikke eier disse områdene. 

 



Kommunedirektøren anbefaler at administrasjonen får fullmakt til å utarbeider et 
mulighetsstudie for området som heter Storheia, og anskaffer en rådgiver som får i oppdrag å 
beskrive hvordan et slikt området kan se ut. Det kan f.eks. inneholde et boligtun for de med 
aktiv rusavhengighet, og erstatter boligen kommunen har i dag på Siholmen. I tillegg 
anbefales det at det planlegges for å bygge andre boliger innen denne brukergruppen i nærhet 
til bemanningen som vil være her.  
 
I tillegg ønsker kommunedirektøren å utfordre de som får oppdraget med mulighetsstudiet å 
se på muligheter for skjerming, slik at hele området kan benyttes til også andre utbygginger. 
Mulighetsstudiet presenteres for kommunestyret etter at det er utarbeidet.  
 
Kommunedirektøren foreslår at kommunen utarbeider en mulighetsstudie, som vil resulterer 
i et detaljregulering for området, der investeringsvedtakene for de forskjellige 
boligprosjektene behandles separat etter at detaljreguleringen er utarbeidet.  
 
Forslaget om å ta i bruk Storheia er drøftet i HOAT 08.02.22 og HOOK 10.02.22. Begge 
utvalgene var positive til kommunedirektørens videre arbeid. I tillegg har saken vært til 
høring i Frøya eldre- og brukerråd 09.03.22, som også er positive til tiltaket, deres uttalelse 
er vedlagt.  
 
Økonomiske konsekvenser: 
Det er i prosjekt 551445 Boliger til personer med aktiv rusavhengighet avsatt 3,5 millioner 
kr. Kommunedirektøren foreslår å bruke av disse midlene for å utarbeide mulighetsstudiet, 
og detaljreguleringen av området etter at kommunestyret har fått mulighetsstudiet. 
 
 
 
 
 



Postadresse: Besøksadresse: 
 Rådhusgata 25 Telefon:  
7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  
 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Frøya eldre- og brukerråd   
Møtedato: 09.03.2022 
Sak: 11/22  Arkivsak: 22/486 
 
SAKSPROTOKOLL - UTTALELSE FRA FEB OM Å AVSETTE OMRÅDE FOR BOLIGER TIL 
BOLIGSOSIALE FORMÅL, BL.A. RUS, LEIE FOR EIE O.L. PÅ SIST  
 
Vedtak: 
Frøya eldre- og brukerråd støtter kommunedirektørens plan om mulighetsstudie for området Storheia 
med tanke for boliger til boligsosiale formål, og vil ta stilling til målgruppe og boligtyper når resultatet av 
studiet foreligger.  
 
Enstemmig. 
 
 
Behandling: 
Frøya Eldre- og brukerråds behandling i møte 09.03.22: 
 
Følgende forslag ble fremmet av Leder: 
 
Frøya eldre- og brukerråd støtter kommunedirektørens plan om mulighetsstudie for området Storheia med tanke 
for boliger til boligsosiale formål, og vil ta stilling til målgruppe og boligtyper når resultatet av studiet foreligger.  
 
Enstemmig. 
 
 



SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 153  
Arkivsaksnr.: 22/777    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
SØKNAD OM EKSTRABEVILGNINGER TIL REHABILITERING AV TAKET PÅ 
FROAN KAPELL FRA FRØYA SOKN  
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune øker bevilgningen til Frøya sokn for rehabiliteringen av taket på 
Froan kapell fra 2 500 000 kr til 4 500 000 kr. 
 
Dette finansieres fra økt låneopptak, og endrer kommunens vedtak av 16.12.21 K-sak 
219/21 punkt 11. 
 
Nytt punkt 11 vil bli: 
Frøya kommunes investeringer inkl. Startlån for 2022 er på 118,497 millioner kr og 
finansieres på følgende måte: 

- 106,11 mill kr ved bruk av investeringsfond 
- 3,71 mill til Den Norske Kirke 
- 1,42 mill kr Egenkapitalinnskudd KLP 
- 30 mill kr ved lån i Husbanken 
- 9,25 mill kr i MVA-refusjon 

 
 
Vedlegg: 
 

• Søknad om ekstrabevilgninger til rehabilitering av taket på Froan kapell 
• Krav til tilbyderne 
• Innstilling på entreprenør – fra Prosjektutvikling Midt-Norge AS 
• Vurdering fra Bjerkan-Stav 

 
Saksopplysninger:   
 
Prosjekt 551371 rehabilitering av taket på Froan kapell er lagt ut på anbud. Det er kommet 
inn to tilbud. 
 
Tilbyder 1 (A): Totalsum inkl. mva.: 4 269 219 kr. 
Tilbyder 2 (B): Totalsum inkl. mva.: 3 069 475 kr. 
 
Vurdering: 
 
Saken var oppe i formannskapet 19.04.22. Under saken etterlyste formannskapet 
innstillingen fra Prosjektutvikling Midt-Norge AS (PUM), som har hatt oppdraget med å 



foreta en offentlig konkurranse på oppdraget, på vegne av Den norske kirke, Frøya sokn, og 
saken ble utsatt for å hente inn dette. 
 
PUM har vurdert anbudene, og anbefaler å bruke tilbyder 1 – Norheim Naturstein Vest AS.  
 
Tilbyder 2 – Froan AS oppfyller ikke anbudskriteriene, der PUM anfører: 

 
«Ved kontroll av oppfyllelse av kvalifikasjonskriteriene for tilbyder 2 har vi avdekt 
følgende: Tilbyder 2 oppga at foretaket hadde alle fag i egen organisasjon. I 
offentlige registre er det opplyst at foretaket har 4 ansatte, CVer vedlagt tilbudet 
viser at ingen har nødvendige sertifikater for stillasbygging.  
Det ble derfor etterlyst dokumentasjon på at kvalifikasjonskrav var oppfylt. Mottatt 
epost fra tilbyder 2 bekrefter at de ikke har nødvendig kompetanse på stillasbygging, 
men at de kan engasjere et annet foretak for dette fagfeltet. Mottatt tilbud 
tilfredsstilte derfor ikke stilte krav. En endring av tilbud med komplettering av 
kompetanse slik Froan AS gjør etter tilbudsfristens utløp anser vi som å endre 
vesentlige deler av sitt tilbud kan ikke godkjennes. Videre framgår det ikke av 
firmaattesten at Froan AS er registret som en entreprenør, men som rådgiver samt 
kjøp, slag og utleie av eiendom. Vi oppfatter at kvalifikasjonene som etterspørres ikke 
er tilstrekkelig dokumentert. Tilbyder 2 oppga også samtidig at det var en restanse 
på ny skatteattest, men at det ikke var noen restanse pr 30.11.2021 (krav om at 
skatteattest ikke skal være eldre enn 6mnd ved offentlige anskaffelser)» 

 
I og med at det er så stor forskjell på tilbudssummene, og at innstillingen fra Frøya sokn og 
PUM er på det høyeste tilbudet, foretok kommunedirektøren en selvstendig vurdering av 
PUM’s innstilling fra kommunens advokat Bjerkan-Stav ved Marcus Waterloo. De støtter 
også denne vurderingen, se vedlagte e-post 
 
Kommunedirektøren anbefaler derfor at Frøya kommune øker bevilgningen til Frøya sokn 
for rehabiliteringen av taket på Froan kapell fra 2 500 000 kr til 4 500 000 kr. 
 
Dette finansieres fra økt låneopptak, og endrer kommunens vedtak av 16.12.21 K-sak 219/21 
punkt 11. 
 
Nytt punkt 11 vil bli: 
Frøya kommunes investeringer inkl. Startlån for 2022 er på 118,497 millioner kr og 
finansieres på følgende måte: 

- 106,11 mill kr ved bruk av investeringsfond 
- 3,71 mill til Den Norske Kirke 
- 1,42 mill kr Egenkapitalinnskudd KLP 
- 30 mill kr ved lån i Husbanken 
- 9,25 mill kr i MVA-refusjon 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 153  
Arkivsaksnr.: 22/777    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
SØKNAD OM EKSTRABEVILGNINGER TIL REHABILITERING AV TAKET PÅ 
FROAN KAPELL FRA FRØYA SOKN  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune øker bevilgningen til Frøya sokn for rehabiliteringen av taket på 
Froan kapell fra 2 500 000 kr til 4 500 000 kr. 
 
Dette finansieres fra økt låneopptak, og endrer kommunens vedtak av 16.12.21 K-sak 
219/21 punkt 11. 
 
Nytt punkt 11 vil bli: 
Frøya kommunes investeringer inkl. Startlån for 2022 er på 118,497 millioner kr og 
finansieres på følgende måte: 

- 106,11 mill kr ved bruk av investeringsfond 
- 3,71 mill til Den Norske Kirke 
- 1,42 mill kr Egenkapitalinnskudd KLP 
- 30 mill kr ved lån i Husbanken 
- 9,25 kr i MVA-refusjon 

 
 
Vedlegg: 
 
Søknad om ekstrabevilgninger til rehabilitering av taket på Froan kapell 
Krav til tilbyderne 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Prosjekt 551371 rehabilitering av taket på Froan kapell er lagt ut på anbud. Det er kommet 
inn to tilbud. 
 
Tilbyder A: Totalsum inkl. mva.: 4 269 219 kr. 
Tilbyder B: Totalsum inkl. mva.: 3 069 475 kr. 
 
Vurdering: 
 



Fellesrådet har vurdert anbudene, og ønsker å bruke tilbyder A.  
 
Tilbyder B oppfyller ikke anbudskriteriene: 
Skatteattest for de siste 6 mnd. var ikke med ved innlevert anbud, heller ikke dokumentasjon 
for nødvendig kompetanse. Skatteattesten ble ettersendt. De ettersender også en mail hvor de 
skriver at de i ettertid oppdaget at de ikke hadde den nødvendige kompetansen, men har leid 
inn en underleverandør. Anbudsteksten presiserte at alt dette skulle være på plass. 
Tilbyder B hadde fortsatt en utestående restanse da fellesrådet hadde møte med PUM 
21.3.22. 
 
 
 
 
 



 

 

Søknad om ekstrabevilgninger til rehabilitering av taket på Froan kapell. 

Prosjekt 551371 rehabilitering av taket på Froan kapell er lagt ut på anbud. Det er kommet inn to tilbud. 

Tilbyder A: Totalsum inkl. mva.: 4 269 219 kr. 

Tilbyder B: Totalsum inkl. mva.: 3 069 475 kr. 

Fellesrådet ønsker å benytte seg av tilbud A. 

Bakgrunnen for dette valget er sammensatt.  

Tilbyder B oppfyller ikke anbudskriteriene: 

Skatteattest for de siste 6 mnd. var ikke med ved innlevert anbud, heller ikke dokumentasjon for nødvendig 
kompetanse. Skatteattesten ble ettersendt. De ettersender også en mail hvor de skriver at de i ettertid oppdaget at 
de ikke hadde den nødvendige kompetansen, men har leid inn en underleverandør. Anbudsteksten presiserte at alt 
dette skulle være på plass. 

Tilbyder B hadde fortsatt en utestående restanse da fellesrådet hadde møte med PUM 21.3.22. 

Fellesrådet sitter videre igjen med andre usikkerheter når det gjelder tilbyder B. Vi er usikre på firmaets finansielle 
situasjon da grensene mellom tilbyder B og et annet selskap med samme eier, som har alvorlige anmerkninger på 
økonomien, virker vage. Tilbyder B oppgir blant annet referanser som ikke har hørt om tilbyder B, men det andre 
selskapet som fellesrådet har litt dårlig erfaring med fra taklegging på Sletta kirke. Vi opplever også strukturen rundt 
tilbyder B som uoversiktlig. 

I 2020 ble det utført et arbeid med kobberplatene på tårnet av H. Sæther VVS og de skriver i en mail datert 
13.10.2020: «Og taket må/bør skiftes fort etter vår mening.  Da det er lite feste igjen på resterende tak også.» 

Etter vår mening må vi komme i gang med arbeidet denne sommeren. 

 

Det er bevilget kr. 2.500.000 inkl. mva. til rehabilitering av taket på Froan kapell. Dette ser vi at ikke blir nok til å 
gjennomføre prosjektet. 

Derfor søker vi herved om ekstrabevilgninger for å gjennomføre prosjektet. 

   
Mottatte bevilgninger  -2500000 

   
Tilbud entreprenør  4269219 
Honorar PUM (oppfølging av prosjekt) 150000 

   
Brukt honorar PUM  39375 
Totalt ekstrabevilgninger  1958594 
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Prosjektutvikling Midt-Norge AS 
Vestre Rosten 77, 7075 Tiller 

www.pumn.no 
Tlf.: 72 89 44 20 

E-post: firmapost@pumn.no 
Foretaksregisteret: NO 943317739 MVA 

 

Kirkeverge Ranita Jørgensen 
 
DEN NORSKE KIRKE, Frøya sokn 
Postboks 14,  
7261 Sistranda 
 
 
 
 
Deres ref.: Vår ref.:  HH     Tiller 22.04.2022 
 
 
FROAN KAPELL, REHABILITERING AV TAK, INNSTILLING AV ENTREPRENØR 
 
 
 
Anbud for rehabilitering tak Froan kapell ble annonsert i Doffin 03.02.22 
 

Innkomne tilbud mottatt innen fristen: 

Tilbyder 1, Norheim Naturstein Vest AS: kr 3 415 374,7 eks mva 

Tilbyder 2, Froan AS: kr 2 455 580 eks mva 

Tilbyder 2 ligger dermed kr 959 767,7 under tilbyder 1 eks mva. 

 

Anbudene er kontrollregnet og en summeringsfeil på kr 800 eks mva er funnet. Dette er 

korrigert i sammenstillingen. 

Konkurransens eneste tildelingskriterium er pris. 

 

Vi har kontrollert tilbyderne med hensyn på kvalifikasjonskriteriene og for tilbyder 1 er det 

ikke avdekt noen mangler. Tilbyder 1 har inkludert underleverandører på ulike fagfelt.  

 

Ved kontroll av oppfyllelse av kvalifikasjonskriteriene for tilbyder 2 har vi avdekt 

følgende: 

Tilbyder 2 oppga at foretaket hadde alle fag i egen organisasjon. I offentlige registre er 

det opplyst at foretaket har 4 ansatte, CVer vedlagt tilbudet viser at ingen har nødvendige 

sertifikater for stillasbygging.  

Det ble derfor etterlyst dokumentasjon på at kvalifikasjonskrav var oppfylt. Mottatt epost 

fra tilbyder 2 bekrefter at de ikke har nødvendig kompetanse på stillasbygging, men at de kan 

engasjere et annet foretak for dette fagfeltet. Mottatt tilbud tilfredsstilte derfor ikke 

stilte krav. En endring av tilbud med komplettering av kompetanse slik Froan AS gjør etter 

tilbudsfristens utløp anser vi som å endre vesentlige deler av sitt tilbud kan ikke 

godkjennes. Videre framgår det ikke av firmaattesten at Froan AS er registret som en 

entreprenør, men som rådgiver samt kjøp, slag og utleie av eiendom. Vi oppfatter at 

kvalifikasjonene som etterspørres ikke er tilstrekkelig dokumentert. 

Tilbyder 2 oppga også samtidig at det var en restanse på ny skatteattest, men at det ikke var 

noen restanse pr 30.11.2021 (krav om at skatteattest ikke skal være eldre enn 6mnd ved 

offentlige anskaffelser) 

Referanser oppgitt av tilbyder ble også sjekket for tilbyder 2 og tre av fire referanser 

oppga at de hadde avtale med Kulturminnecompagniet AS og ikke Froan AS selv om arbeidene ble 

utført i 2021. To referanser hadde ikke hørt om Froan AS.  Kulturminnecompagniet har ikke 

levert regnskap etter 2019. En av referansene oppga at det er fakturert av begge foretak i 

perioden 2020-2022. En referanse oppga også at det var vanskelig å kommunisere med foretaket 



Side 2 

 

på byggeplass da ingen forsto norsk/engelsk.(Dette kan ikke vektlegges i vurderingen av 

kvalifikasjonene da det ikke har vært krav om språk i konkurransens kvalifikasjonskriterier, 

men oppgis her som en kommentar ifm. referansesjekk). 

Vi (PUMN) stiller også spørsmål vedr tilbyder 2s økonomiske gjennomføringsevne, i tillegg til 

at foretaket ved innlevering av tilbud ikke tilfredsstilte oppgitte tekniske og faglige 

kvalifikasjonskrav. Dette tilbudet må derfor avvises. 

 

Med bakgrunn i dette anser vi at tilbyder 1 er eneste tilbyder hvor kvalifikasjonskrav er 

oppfylt, og vår tilråding av mottatte tilbud er at Nordheim Naturstein AS tildeles oppdraget. 

 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
PROSJEKTUTVIKLING MIDT-NORGE AS 

 
 
 
 

_______________________________  
 
 
 
 
 
Vedlegg: 

Sammenstilling tilbud, kontrollregnet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Konkurransens oppdragsgiver 
 
Det er Den norske kirke som er benevnt i konkurransedokumentene som oppdragsgiver, og Hans 
Helgesen i PUMN har fått oppdraget sitt derfra. Frøya kommune er ikke ansvarssubjekt, i alle fall ikke 
direkte. 
Som kjent, så er det intrikat å fastslå hvem som har ansvar for hva når det gjelder kirker – 
kommunene eller Den Norske Kirke. Kostnadene til selve rehabiliteringen er nok tilhørende 
kommunen (jf. trossamfunnsloven § 14), men hva med hypotetiske ekstrautgifter knyttet til 
erstatningskrav fra leverandører? Uten at svaret er helt skrevet i sten her, så antar jeg at det er en 
god sjanse for at kommunen til slutt får regningen. Hvis ønskelig kan jeg selvsagt sjekke dette 
nærmere. 
 

2. Om selve anbudskonkurransen 
 
Når det gjelder konkurransen, så er det altså kommet inn to tilbud. Pris er det eneste 
tildelingskriteriet. Hans Helgesen har vurdert at den billigste leverandøren (tilbyder 2) ikke oppfyller 
konkurransens kvalifikasjonskrav, og følgelig må avvises. Da står vi igjen med bare ett tilbud (tilbyder 
1). 
Jeg har fått tilsendt i alle fall de fleste dokumentene i saken, og har sett på og vurdert disse. Etter min 
oppfatning har Helgesen mest sannsynlig rett i at det er en rett og plikt til å avvise Tilbyder 2. Men 
kvalifikasjonskravet er utformet slik at det er gjenstand for tolkning og skjønn, slik at verken jeg eller 
Helgesen kan garantere at et eventuelt overprøvingsorgan vil dele vår oppfatning. PUMN kunne 
kanskje ha utformet konkurransen annerledes i utgangspunktet, men det er for seint å tenke på nå. 
Poenget i denne omgang er imidlertid at Helgesens vurderinger ikke er vilkårlige eller grunnløse – jeg 
mener han har et nokså godt utgangspunkt for å avvise leverandøren. Og gitt forutsetningene, så har 
vi ikke noe handlingsalternativ som er risikofritt. Det er også knyttet risiko til ikke å avvise 
leverandøren.  
 
Med vennlig hilsen/Best regards 
 
Markus Waterloo 
Advokat MNA | Attorney-at-law 
Partner 
 

 
 
Tlf: 73 80 22 80 | Mob: 975 13 040 
e-post: mw@bjerkan-stav.no | www.bjerkan-stav.no  
 
Bjerkan Stav advokatfirma AS 
Besøksadresse: Ferjemannsveien 10, 7014 Trondheim 
Postadresse: Postboks 8809 Nedre Elvehavn, 7481 Trondheim 
Organisasjonsnummer: 912 879 461 
 

 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: 223  
Arkivsaksnr.: 22/892    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 
Kommunestyret 
 
EKSTRA RESSURSER TIL BYGGESAKSBEHANDLING OG 
KLAGEBEHANDLING I 2022  
 
 
Forslag til vedtak: 

• Kommunestyret bevilger 500 000 kr for 2022, der formålet er å øke kapasiteten 
på byggesaksbehandling og klagebehandling 

 
• En ny fast stilling prioriteres til dette fagområdet i budsjett og 

økonomiplanperioden 2023-2026.  
 
Tiltaket finansieres fra disposisjonsfondet i 2022, saldo pr 02.05.22 er 47 586 032 kr. 
 
 
Vedlegg: 
 
 
 
Saksopplysninger:   
I HOAT 26.04.22 ba utvalget om at kommunedirektøren skiver en sak for å øke kapasiteten 
til Plan, miljø og forvaltning (PMF). Hensikten med dette er å øke kapasiteten innen 
saksbehandling av byggesøknader og klagebehandling. Dette begrunnes i at Frøya kommune 
har stor aktivitet. Det er stor aktivitet innen nyetableringer, byggesaker, næringsetableringer 
mv. og dette utfordrer administrasjonen på mange måter, bla på saksbehandling innen 
allmenne og teknisk tjenester. Slik situasjoner er pr dato har kommunen overholdt sine 
saksbehandlingstider så langt i år. Det har derfor ikke gått utover gebyrinntektene. 
Klagesaker er vi imidlertid på etterskudd med, (men de gir dog ingen inntekter). Signalene 
fra politisk ledelse er et ønske om service til innbyggerne «utover» vanlig fristbehandling, 
dvs at vi skal være skodd for hurtig saksbehandling. 
 
I denne sak er det derfor fokus på kapasiteten kommunen har innen saksbehandling av 
byggesaker og klagebehandling. En av våre saksbehandlere har svangerskapspermisjon i ett 
år, og det har ikke lykkes kommunen å få rekruttert en vikar. Kommunedirektøren vil som en 
følge av dette leie inn et eksternt firma for å bistå kommunen.  
 
Dette tiltaket vil ikke øke kommunens kapasitet totalt, og kommunedirektøren tilråder derfor 
at kommunestyret setter av ytterligere midler til innleie av kapasitet, tilsvarende ett årsverk i 



ett år, for å øke kapasiteten for kommunen innen dette feltet.  I tillegg anbefales det å 
videreføre et nytt fast årsverk til dette formålet. 
 
 
Vurdering: 
Kommunedirektøren anbefaler at det settes av 500 000 kr til å kjøpe tjenester i 2022, for å 
øke kapasitet, ta unna forespørsler, bistå innbyggerne innenfor plan og byggesaksområdet.  
 
I og med at kommunen er i stor vekst, anbefales det videre å gjøre denne tilsettingen fast,  
 
Kommunedirektøren foreslår derfor at denne nye stilingen prioriteres, slik at det økes med ett 
nytt årsverk fra 2023, dersom de økonomiske rammene for 2023 tilsier dette. 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: S00  
Arkivsaksnr.: 22/887    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
ENERGIKARTLEGGING FRØYA 2022  
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune gjennomfører en energikartlegging 
2. Energikartleggingen omfatter både sjø- og landrelaterte virksomheter og 

aktiviteter 
3. Frøya kommune engasjerer Blått kompetansesenter som prosjektleder 
4. Frøya kommune avsetter 975.000 kr for gjennomføring av energikartleggingen 
5. Energikartleggingen finansieres over Disposisjonsfondet 
6. Det forutsettes at prosjektet blir fullfinansiert og at næringsaktørene stiller opp 

i henhold til budsjett 
 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Energitilgangen til Øyregionen og Frøya har har vært tema i flere fora lokalt og regionalt. 
Statnett har planer om å øke kapasitet og tilgang, men det er først om noen år at det blir 
virkelighet. Energibehovet er økende generelt, samtidig som vi skal veksle ut fossil energi til 
alternative løsninger. Statnett skal styrke energitilgangen i Midt-Norge med bl a ny kabel i 
Trodheimsfjorden som skal forsyne vårt viktigste knutepunkt: Slørdalen. Fra Slørdalen og ut 
til og i Øyregionen, er det Tensio som har ansvaret. Her planlegges også 
kapasitetsforbedringer. Begrensningene vi opplever i dag, gjør at de tilbyr i dag avtaler med 
begrensninger, dvs med lavere leveransesikkerhet. Dette er noe som påvirker næringslivets 
beslutninger om hvor vidt de skal gjennomføre investeringen i Øyregionen og på Frøya, eller 
ikke. Krafttilgang er og i fremtiden blir en alt viktigere parameter for nyetableringer og 
ekspansjon av eksisterende virksomheter. 
 
I tillegg opplever vi krav til sjørelaterte virksomheter med målsetting om kutt i 
klimagassutslipp, da med behov for å gå over til fartøy som benytter fornybar energi i stedet 
for fossil energi (diesel). Et slikt skifte krever infrastruktur og krafttilgang. 
 
For at vi skal kunne navigere i dette farvannet, er det påkrevet med en energikartlegging, 
både relatert til større investeringer på land, men også relatert til sjøbasert næring. Det vil 
også gi oss faktainformasjon og argument i diskusjoner med Statnett og Tensio med tanke på 
energibehov og tidsmessig når behovet oppstår, dvs deres prioriteringer. 
Dette blir en To-delt kartlegging.  



 
1. Sjørelaterte virksomheter 
2. Landbaserte virksomheter 

 
I første omgang en kartlegging av sjørelaterte virksomheter og fremtidig behov og 
muligheter. Dette blir forklart utførlig i dette saksframlegget. I del 2 blir det satt fokus på 
landbaserte virksomheter. Her har administrasjonen ikke kommet like langt i planleggingen. 
Det blir utformet relativt raskt og presentert når det er klart. Den totale kostnaden for 
energikartleggingen (se under) innefatter både del 1 og del 2.  
Arbeidet planlegges gjennomført av Blått kompetansesenter som prosjektleder. 
 
Maritim næring er i rask omstilling. I 2019 la regjeringen fram mål om å halvere utslippene 
fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, noe som i praksis betyr at næringen må gå over til 
fartøy som benytter fornybar energi i stedet for fossil energi (diesel). I 2020 kom følgende 
Stortingsmelding: 
 
ST. Meld. 10 (2020-2022) Grønnere og smartere – morgendagens maritime næring 
Del 3: Muligheter og utfordringer for norsk maritim næring. 7.1 Klimamål for skipsfarten 
Ifølge Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMOs fjerde klimagass-studie slapp verdens skipsfart ut 1076 
millioner tonn CO2-ekvivalenter i 2018. Dette utgjør 2,89 pst. av verdens klimagassutslipp det samme året og er 
mer enn 20 ganger Norges totale klimagassutslipp. IMOs ambisjon fra 2018 om å minst halvere 
klimagassutslipp fra internasjonal skipsfart innen 2050 sammenlignet med 2008 er derfor en viktig milepæl i 
klimaarbeidet. Norge ledet forhandlingene som førte frem til IMOs klimaambisjon. 
 

Regjeringen har en ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030 sammenlignet 
med 2005, herunder å stimulere til lav- og nullutslippsløsninger i alle fartøykategorier. I regjeringens 
handlingsplan for grønn skipsfart (2019) slår regjeringen fast at oppnåelse av ambisjonen krever forsterket 
satsing på grønn skipsfart. Regjeringen vil videreutvikle og ved behov utrede nye virkemidler for å nå 
ambisjonen om halvering av utslippene fra innenriks sjøfart og fiske fra 2005 til 2030. 
 

Klimagassutslippene fra innenriks skipsfart inngår i Norges klimaregnskap. Norge har meldt inn et forsterket 
nasjonalt fastsatt bidrag under Parisavtalen. Målet er å redusere Norges klimagassutslipp med minst 50 pst., og 
opp mot 55 pst., innen 2030 sammenlignet med 1990-nivå. Norge har inngått en klimaavtale med EU om 
klimamålet for 2030, og regjeringen vil legge frem en plan for hvordan dette målet skal oppfylles. Avtalen med 
EU innebærer at Norge blir en del av EUs klimarammeverk, og at Norge får et eget utslippsbudsjett, og en 
forpliktelse for reduksjoner i ikke-kvotepliktige utslipp. Reduksjoner i utslipp fra innenriks skipsfart kan bidra 
til at Norge når sine mål. 
 
Utvikling av batteri- og hydrogenelektriske fartøy for fiskeri og havbruk er i gang, blant 
annet gjennom store pilotprosjekter som Pilot-E prosjektet UBÅT – Utslippsfri arbeidsbåt til 
havbruk, og Grønn Plattform prosjektet «Zero Kyst» som blant annet skal demonstrere 
løsninger for hydrogen-elektriske fartøy og mobil energiforsyning for fiskeri og havbruk. 
Prosjektene har en samlet budsjettramme på ca 260 mill og innebærer omfattende 
teknologiutvikling, kompetansebygging og forskning.  
 
Disse lav- eller nullutslippsfartøyene kan ikke settes i drift uten tilgang til effektiv 
energiinfrastruktur som kan forsyne fartøyene med fornybar energi. Slik energiinfrastruktur 
kan kalles «bærekraftige energisystemer», dvs energisystemer som er klimanøytrale og gir 
effektiv energibruk ved at produksjon, distribusjon og bruk av energi sees i sammenheng. 
Bærekraftige energisystemer hindrer energisløsing og reduserer investeringskostnader til nett 
og energiproduksjon. Samtidig er det store utfordringer for forutsigbar tilgang til energi fra 
nettet til nye industriprosjekter langs kysten. Det pågår prosesser for slike utfordringer i 
vertskommunene for Zero Kyst (Lofoten) og Pilot E (Nærøysund) Erfaringer fra disse 
ledende pilotprosjektene kan effektivt overføres til «fast-track» prosjekter i områder med 
liknende utfordringer. Som Frøya kommune.  



 
Frøya er et knutepunkt for havbruk. I Frøya Kommune er lakseproduksjon grunnmuren i 
industrien og regionen står for 40 % av eksportinntektene i Trøndelag. Kommunen har totalt 
45 lokaliteter hvor det er tillatt å drive med akvakulturvirksomhet, og av disse er 32 knyttet 
til oppdrett av matfisk av laks, ørret og regnbueørret, tre lokaliteter for torsk, to lokaliteter 
knyttet til klekkeri- og settefiskanlegg, en slaktemerd, tre lokaliteter for havbeite av stort 
kamskjell og to lokaliteter for alger til konsum/fôr, butare, sukkertare og fingertare. 
 
Disse aktivitetene krever en stor mengde fartøy av ulike typer, som i dag benytter fossil 
energi. Dersom næringsaktører på Frøya skal kunne omstille til lav- og nullutslippsfartøy, må 
kommunen kunne tilby en effektiv, bærekraftig energiforsyning, både til batteri- og 
hydrogenelektriske fartøy og øvrig industri.  
Før dette kan skje må en rekke utfordringer adresseres: 
 

• Både kommunen og næringslivet trenger generelt mer kunnskap om bærekraftig 
energiinfrastruktur 

• Infrastruktur som lading og bunkringsanlegg må tilpasses operasjonsmønster og 
driftsprofil til havbruks- og fiskerinæringen 

• Energi og effekttilgang er en begrenset ressurs som må fordeles og prioriteres ut fra 
flere behov 

• Teknologisk og økonomisk usikkerhet må avklares og reduseres  
 

For å komme videre må man raskest mulig fremskaffe og legge fram beslutningsgrunnlag for 
Frøya kommunes videre arbeid med energiinfrastruktur på Frøya.  
 

Denne prosjektbeskrivelsen omhandler utvikling av et slikt beslutningsgrunnlag, se 
prosjektfase 1 og 2 i figuren under. 

 

 
 
Mål  
 
Langsiktig mål: Utvikle og implementere effektiv energiforsyning til batteri- og 
hydrogenelektriske fartøy og industri på Frøya. 
 
Mål for prosjektfase 1 og 2 er å ha: 
 

• Kartlagt driftsmønster for ulike typer fartøy 
• Kartlagt kai, havner, landbaser med tanke på tilgjengelighet og bruk 
• Kartlagt nett, energi og effekttilgang 
• Analysert og sammenstilt data 
• Utviklet et kart og beslutningsgrunnlag som viser utfordringer og muligheter for 

energi og fiskefartøy 
 



Til sammen skal dette gi beslutningsgrunnlag for utvikling av ny energiinfrastruktur på 
Frøya.  
 
Aktiviteter  
 
Arbeidet i alle arbeidspakker er planlagt gjennomført som møter, workshops, 
informasjonsinnhenting fra nettkilder og samarbeidspartnere, mail/telefon, etc. Dette er en 
skisse på aktivitetsplan som skal utvikles – AP = Arbeidspakke: 
 
AP 1 Kartlegging operasjonsmønster fartøy  
AP Leder  
Aktiviteter Kartlegge operasjonsmønster og driftsprofil for ulike typer fartøy innen 

havbruk og fiskerinæringen. Hvor går de, hvor har de landbaser, 
sesongvariasjoner, mm 
Utvikle rapport som grunnlag for videre arbeid 

Deltakere BKS, RENERGY Oppdrettselskaper, Fiskarlag, Rederier, Verft 
Synergi med andre 
prosjekter 

Zero Kyst, Pilot E Utslippsfri Arbeidsbåt, Renergy Bedriftsnettverk 
små fartøy 

 
AP 2 Analyse: Landbase – havn – kai  
AP Leder  
Aktiviteter Kartlegge og beskrive tilgjengelig areal mht regulering, 

sikkerhetssoner, evt. andre begrensinger ift negative konsekvenser. 
Kartlegge og analysere liggetid for fartøy, operasjoner ved kai etc. 
Utvikle rapport som grunnlag for videre arbeid 

Deltakere BKS, RENERGY, Frøya kommune, Oppdrettselskaper, Fiskarlag 
Synergi med andre 
prosjekter 

Zero Kyst, Kråkøya-prosjektet i Nærøysund 

 
AP 3 Energi og Nett – Statusbeskrivelse 
AP leder  
Aktiviteter Kartlegge dagens tilgang til effekt fra nett, lokalt og regionalt  

Utvikle rapport som grunnlag for videre arbeid 
Deltakere RENERGY, Tensio, Trønderenergi 
Synergi med andre 
prosjekter 

Zero Kyst, Kråkøya-prosjektet i Nærøysund 

 
AP 4 Analyse og sammenstilling av data – utvikling av Kart for ny energiinfrastruktur 
AP Leder  
Aktiviteter Analysere og sammenstille data fra AP 1 -3, for klargjøring av 

utfordringer og muligheter for energi til ny industri, havbruk- og 
fiskerifartøy. Utvikle et kart som viser hvor det vil være hensiktsmessig 
å klargjøre/forberede for ny energiinfrastruktur, og hvilke utfordringer 
som må løses ift nett, regulering og andre fysiske begrensninger.  
Forslag til prioritering av energi og effekttilgang 

Deltakere BKS, RENERGY, Trønderenergi, Sintef 
Synergi med andre 
prosjekter 

KPN Zero Kyst 

 



AP 5 Prosjektledelse, administrasjon – utvikling av spin-off og nye forretningsmodeller 
AP Leder Blått kompetansesenter 
Aktiviteter Sikre utvikling av spin off prosjekter på FOU, teknologi, industriell 

utvikling og kommersialisering.  
Avklare mulige forretningsmodeller for energiforsyning som gir 
fortrinn og forutsigbarhet for nullutslippsløsninger 
Prosjektbeskrivelser, mobilisere partnerskap, bistand til 
søknadsskriving mm 
 

Deltakere BKS, RENERGY 
Synergi med andre 
prosjekter 

Samarbeid med virkemiddelapparat, næringshager, inkubator etc.  

 
 
 
Prosjektorganisering 
 
Prosjekteier: Frøya kommune 

 
Styringsgruppe:  
 
Representanter fra: 
 

• Blått Kompetansesenter 
• Frøya Kommune 
• Renergy Cluster v/Thomas Bjørdal 
• Representanter fra næringsliv 

 
Prosjektleder: Blått kompetansesenter 
 
Prosjektteamet utgjøres av prosjektleder pluss leder for de forskjellige arbeidspakkene. 
 
Samarbeidspartnere: RENERGY Cluster, Trønderenergi, Tensio, havbruksaktører +++ 
 



RENERGY skal bistå med kunnskap og kapasitet til å gjennomføre nødvendige prosesser for 
å få på plass en bærekraftig energiforsyning, samt bidra med nettverk og kunnskapsdeling 
mot andre relevante prosjekter. 
 
Forankring 
 

• Prosjektet er solid forankret i kommunen og Blått Kompetansesenter, og begge parter 
skal inn i styringsgruppe og prosjektledelse 

• Bred involvering og dialog med sluttbrukere - næringsaktører  
• Innhenting av spisskompetanse for effektiv fremdrift og utnyttelse av erfaringer fra 

pågående liknende prosjekter, som for eksempel Zero Kyst og UBÅT 
• God forankring hos RENERGY Cluster, som både jobber med utvikling av 

bærekraftig energiinfrastruktur og jobber parallelt med et nettverksprosjekt for rederi 
og verft innen havbrukssektoren 

 
Vi har hatt flere møter med næringslivet om etablering av lademuligheter for deres 
virksomheter, både havbruks- og servicenæringen. De er positive til dette og har kommet 
med gode innspill på funksjon og geografisk plassering av ladepunkter. Vi har også fått 
innspill på teknologi, bl a «power bank»-funksjon. Det gjenstår diskusjon og innspill fra 
tradisjonelt fiskeri, da igjennom Fiskarlaget. 
 
Kommunikasjon 
 
Det skal utvikles en enkel kommunikasjonsplan for prosjektet. Hensikten er å oppnå  
 

• effektiv intern informasjonsdeling (i prosjektet) 
• god informasjonsdeling eksternt; rettet mot næringslivet i regionen, FoU-aktører, 

teknologi og produktleverandører, offentlige aktører mm 
 
Kommunikasjonsplanen skal følges opp av prosjektledelsen. 
I tillegg til naturlig (møte)virksomhet i alle arbeidspakker, skal det minimum arrangeres en 
åpen samling som avslutning på prosjektet, hvor arbeidet og resultater presenteres.  
 
Tidsplan 
 
Prosjektfase 1 og 2 (denne prosjektbeskrivelsen): Juni 2022 – mars 2023.  
Tidsplanen under viser hvordan hver prosjektfase bygger grunnlag for det videre arbeidet 
som skal gjøres. 
 
 



Økonomi 
 
Budsjett Fase 1 og 2 - Kostnader   
Aktivitet Kroner 
AP 1 Kartlegging operasjonsmønster fartøy  300 000 
AP 2 Landbase – havn – kai analyse  200 000 
Ap 3 Energi og Nett  250 000 
AP 4 Analyse og sammenstilling av data – utvikling av Kart for ny 
energiinfrastruktur 850 000 

AP 5 Prosjektledelse, administrasjon – utvikling av spin-off og nye 
forretningsmodeller 350 000 

SUM 1 950 000 
 
 
Finansiering Fase 1 og 2       

Aktivitet Tilskudd 
kommunen 

Innsats 
bedrifter 

Finansiering 
næringsliv 

AP 1 Kartlegging operasjonsmønster fartøy  150 000 50 000 100 000 
AP 2 Landbase – havn – kai analyse  100 000 50 000 50 000 
Ap 3 Energi og Nett  125 000 75 000 50 000 
AP 4 Analyse og sammenstilling av data – 
utvikling av Kart for ny energiinfrastruktur 425 000  425 000 

AP 5 Prosjektledelse, administrasjon – utvikling 
av spin-off og nye forretningsmodeller 175 000  175 000 

SUM 975 000 175 000 800 000 
 
Den totale prosjektkostnaden innefatter også energikartlegging på landbaserte virksomheter. 
Vi har pt ikke bedt om eller mottatt forpliktene bekreftelse på at næringsaktørene om at de 
bidrar i prosjektet. Muntlig er det flere av de større næringsaktørenen som stiller seg positivt. 
Dette arbeides det med nå. Den planlagte innsatsen fra bedriftene er både kapital og 
egeninnsats (se over). 
Om alt går som planlagt, blir kommunens innsats på 975.000 kr av et totalt budsjett på 
1.950.000 kroner. 
 
Vurdering: 
 
Energibehovet i samfunnet er stadig økende, samtidig som vi skal veksle ut fossil energi til 
alternative løsninger. Dette påvirker alle i samfunnet, også kommunen som tilrettelegger for 
befolkning og næringsliv. Spesielt for en kommune som Frøya, er det de sjørelaterte 
virksomhetene som dominerer og som får de største utfordringene. Myndighetene har satt 
krav og tidsfrister og en gedigen omstilling kreves i næringslivet. Krav til sjørelaterte 
virksomheter med målsetting om kutt i klimagassutslipp, da med behov for å gå over til 
fartøy som benytter fornybar energi i stedet for fossil energi (diesel), krever ny infrastruktur 
og krafttilgang. 
Kommunedirektøren ser behovet og er samtidig glad for at også næringslivsaktørene ser 
behovet og er villige til å bidra i prosessen. Næringslivet behøver et faglig fundament for 
sine planlagte investeringer. Det gjelder også kommunen som tilrettelegger. Videre ser 



kommunedirektøren vikigheten med gode faktaopplysninger, slik at vi kan møte de nasjonale 
og regionale aktørene – Statnett og Tensio – med de faktiske utfordringene og mulighetene, 
noe som kommunedirektøren mener styrker kommunens posisjon. 
 
Kommunedirektøren tilrår derfor at: 
 

• Frøya kommune gjennomfører en energikartlegging 
• Energikartleggingen omfatter både sjø- og landrelaterte virksomheter og aktiviteter 
• Frøya kommune engasjerer Blått kompetansesenter som prosjektleder 
• Frøya kommune avsetter 975.000 kr for gjennomføring av energikartleggingen 
• Finansieringen tas fra Disposisjonsfondet 
• Det forutsettes at prosjektet blir fullfinansiert og at næringsaktørene stiller opp i 

henhold til budsjett 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
Arkivsaksnr.: 22/926    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL STYRET I DALPRO AS  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende medlem til styret for 2 år velges:  
Følgende varamedlem for 2 år velges: 
 
 
 
 
Ved årets generalforsamling for DalPro AS skal det velges 2 medlemmer med personlige 
varamedlemmer for 2 år.  
 
Følgende styremedlemmer med personlige varamedlemmer er nå på valg:  
 
Medlem: Tone Småge Måsøval  
Varamedlem: Billy Fredagsvik 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
 
KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  
 
 

• Streikefaren ved årets lønnsoppgjør, beredskapsplan  
• Hvordan jobbes det konkret med avvik fra statsforvalter 
• Brev til departementet vdr beredskapsansvar i tunell mv. 
• Planbussen kommer 31.05- kl 1500 invitasjon til KST til å delta 
• Evt andre orienteringer i møtet 
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Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  
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Kommunestyret 
 
ORDFØRERS ORIENTERING  
 
GRUNNGITT SPØRSMÅLTIL KOMMUNESTYRET 19.05.22 
 
Kystverket har som kjent vedtatt å avhende nærmere definerte fiskerihavner, der kommunen er 
innrømmet en forkjøpsrett.  
I K-sak 37/19 ble det vedtatt å erverve fem fiskerihavner på Frøya.  
Det fiskeripolitiske utvalget i Frøya venstre har gitt kommunen anerkjennelse for dette.  
Utvalget har også uttalt at Frøya kommune bør overta Halten fiskerihavn.  
Frøya kommune overtok hele været Halten fra Sør-Trøndelag landbruksselskap i 1989. Været er 
avfolket, og får vel neppe fast befolkning igjen noen gang. Halten har imidlertid en interessant 
historie, som Frøya kommune bør bidra til å sikre. Først på 1900-tallet var Halten det største 
fiskeværet i Sør-Trøndelag. På det meste kunne det være 1000 personer i Halten under vinterfiske 
etter skrei. Det ble bygd skole, fiskarheim og sykehus.  
Selv om utviklingen ikke akkurat har gått Halten vei, er fiskerihavna med kaia et viktig strategisk 
punkt ytterst mot storhavet. Et kommunalt eierskap til havna vil sikre nærhet mellom eiere og 
brukere, sikre forutsigbarhet, hindre salg til interesser som hindrer at allmenheten og fiskene får 
adgang. 
 
Rent konkret er spørsmålet: 
HVA ER STATUS ANGÅENDE HALTEN FISKERIHAVN ? 
Halgeir. 
 
 
Orienteringer: 
 
Krisesenteret Orkdal og omegn. 
Veteranmarkering Nidarosdomen.  
Felles formannskapsmøte 4-partssamarbeidet. 
Hovedutvalg for næring Trøndelag fylkeskommune kommer på besøk 24.-25.mai. 
17.mai 
Arbeidsintegreringsutvalget 
Møte med Statnett 
Oppfølging vedtak om Kvernøystraumen bru Bioshare 
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