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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.05.21  
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Protokoll fra møte 18.05.21 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 
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KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 Budsjettprosessen 2022  

o Investeringsbudsjettet 

o VAR 

 Status Covid-19 

o Sommer og beredskap 

 Status uønsket hendelse 

 Status teknisk utsyr i kommunale bygg  

o Drøfting av strategi for oppgradering  

 Prosjekt CATCH, status (unge fiskere) 

 Brannveien inn til helsehus på Bekken 

 Status brannsamarbeidet  

 Evt andre drøftinger i møtet 
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ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

22.juli-markering i Sletta kirke. 

Frøya kommune hadde møte med OECD. Invitert til å gi innspill til rapport om norsk økonomi og 

spesialkapittel om bolig.  

Arbeidet med tunnelutbedring.  

Nasjonalt havbruksjubileum.  

Generalforsamling Dalpro.  

Utdeling Drømmestipend til Gils Rooker. 

Møte politimester Nils Kristian Moe sammen med Hitra kommune.  

Arena Trøndelag 9.-10. juni. 

Interkommunalt politisk råd 11. juni.  
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TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 2021  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar tertialrapporten for 1.tertial 2021 til orientering. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 08.06.2021 sak 39/21 

 

Vedtak: 

 

HOOK tar tertialrapporten for 1.tertial 2021 til orientering. 

Enstemmig. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

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

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

Årsregnskap rapporteres i mai i påfølgende år.   

 

Vurdering: 

 

Med ny programvare, «FRAMSIKT» har digitaliseringen innenfor budsjett og økonomi gitt en nye 
verden hva gjelder å få god oversikt, styring og oppfølging med budsjett og regnskap. Dette gjelder 
både ute i tjenestene, rapportering til kommunedirektøren og videre til politisk nivå. 
 
Årets første tertialrapport er derfor heldigital – dvs at den enkelte, hvor som helst i verden, kan få et 
godt innblikk i hvordan rammeområdene og Frøya kommune drives.  
 
Denne første tertialrapporten er noe begrenset i omfang og dybde. Her må vi prøve oss litt frem, for 
å få til den rapporten som er ønskelig og mest formålstjenlig og forståelig. Denne digitale utgaven av 
tertialrapporteringen kan skreddersydd etter de behov man har.  
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Derfor ber Kommunedirektøren om tilbakemelding på om denne rapportens skjema, 
sammenligninger og vurderinger er forståelig og gir den informasjon man ønsker/søker. På dette 
grunnlag vil nok 2. tertialrapport som kommer i september være mer omfattende. 
 
En kort oppsummering av driften på rammeområdene etter første tertial viser at vi har et merforbruk 
på kr 8,5 millioner.  
 
Merforbruk på rammeområdene skyldes i hovedsak:  

 Ekstrakostnader ifb Covid-19 epidemien med 2,75 mill kr. Hva vi får refundert av disse ekstra 
koronakostnadene er pt ikke klarlagt.  

 Økt bruk av vikartjenester innenfor barnevernstjenesten og pleie og omsorg som følge 
manglende kompetanse og for å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud med 2,92 mill kr. 

 Som i 2020 vedvarer utfordringene våre med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra ST. 
Olavs. Dette har så langt i år medført ekstrakostnader på 0,35 mill kr. 

 En del av prosjektene (spesielt på teknisk) som er igangsatt etter politisk bevilging, er 
midlertidig «finansiert» over driften. Disse utgiftene skal finansieres gjennom egne 
bevilgninger og fond. Disse avregningen skjer ½-årsvis. Dette ca 3,0 mill kr.  

 Videre utgjør merforbruket avvikende periodisering av inntekter og refusjoner mellom vårt 
regnskapssystem VISMA og FRAMSIKT og utgjør om lag 3 mill kr. Dette er inntekter og 
refusjoner som kommer i juni. Disse periodiseringsforskjellene bli samstemte ifb med 2. 
tertialrapportering.  

 
Ser man på totalregnskaper for kommunen første tertial har vi et Netto driftsresultat på minus 2,77 
mill kr. (se også under FLISA "Utvalgte nøkkeltall" på forsiden. 
 
Når det gjelder sykefraværet er det for hele kommunen i 1. tertial på 8,93 % med henholdsvis 3,9 % 
på korttidsfravær og 5,03 % på langtidsfravær (over 16 dager). Sammenlignet med samme periode i 
2020, var korttidsfraværet på 0,8 % og langtidsfraværet på 9,2 %.  
 
Det er gledelig å se at langtidsfraværet er redusert med 4,17 %. Det at korttidsfraværet er økt i 
samme periode med 3,1 % kan i all hovedsak kobles til koronasituasjonen med pålagt fravær ifb med 
karantene og smitte.   
 

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

politikere». 

 

https://pub.framsikt.net/2021/froya/mr-202104-tertfr/ 
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BUDSJETTRUNDSKRIV FOR ÅRSBUDSJETTET 2022 - ØKONOMIPLANPERIODEN 2022 - 2025  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Budsjettrundskrivet med framdriftsplan for budsjettarbeidet 2022 og økonomiplanperioden 2022- 2025, 

vedtas som fremlagt. 

 

 

 

Bakgrunn for saken 

Innholdet i dette budsjettrundskrivet, skal legges til grunn for kommunedirektørens arbeid med årsbudsjettet 

2022 og økonomiplan 2022 – 2025. Dette betyr at også virksomhetenes budsjettarbeid-/forslag må være i 

samsvar med dette grunnlag.  

I dette dokumentet legges regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021 til grunn.  

Revidert nasjonalbudsjett 2021 

Norsk økonomi er fortsatt preget av koronapandemien, men fra andre halvår i år kan vi få sterk vekst. Lavere 

smittespredning og stadig flere vaksinerte gir grunn til optimisme, selv om usikkerheten fortsatt er stor. Hvor 

raskt den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp, avhenger i stor grad av hvordan smittesituasjonen utvikler 

seg, hvor raskt vaksineringen går og hvor tidlig smitteverntiltak kan fases ut. 

 

Regjeringen har varslet at kommunesektoren vil bli kompensert for virkninger av skattesvikt, inntektsbortfall 

og merutgifter under koronapandemien. En arbeidsgruppe som består av regjeringen og KS har kartlagt de 

økonomiske konsekvensene for kommunesektoren, og konkluderer med at sektoren samlet sett ble godt 

kompensert i 2020. 

I 2020 fikk kommunesektoren om lag 18 milliarder kroner i ekstrabevilgninger begrunnet i koronapandemien. 

12 milliarder kroner var kompensasjon for merutgifter og mindreinntekter, mens seks milliarder kroner var 

andre bevilgninger og tiltak, blant annet aktivitetsstimulerende tiltak. 

 

I 2021 er det bevilget koronamidler til kommunesektoren på nær 16 milliarder kroner. Det inkluderer 1,9 

milliarder kroner som er gitt som en særskilt kompensasjon for skattesvikten i 2020. 



Saknr: 115/21 

 

I revidert budsjett foreslår regjeringen å øke innbyggertilskuddet til kommunene med 1 milliard kroner og 

skjønnsmidlene med 1,5 milliard kroner. Kommunene får i tillegg 757 millioner kroner til vaksinering og 100 

millioner kroner til massetesting. 

Regjeringen foreslår at fylkeskommunene får 1 531 millioner kroner i kompensasjon for tapte billettinntekter 

i kollektivtrafikken og 150 millioner kroner i kompensasjon for merutgifter i videregående opplæring og 

mindreinntekter i tannhelsetjenesten. 

 

I august leverer arbeidsgruppen en ny rapport om merutgifter og mindreinntekter i 2021. Regjeringen vil 

etter det komme tilbake med en ny vurdering av de økonomiske konsekvensene for kommunesektoren av 

pandemien. 

Havbruksfondet – produksjonsavgift (fra revidert nasjonalbudsjett 2020) 
Regjeringen foreslår nå en produksjonsavgift fra 2021 i stedet, og at innskuddet i Havbruksfondet i forbindelse 

med salg til utvidelse blir satt til 25%. 

Regjeringen forslag er som følger: 

 Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2021 fremme forslag om å innføre en produksjonsavgift på 40 øre 

per kg produsert laks, ørret og regnbueørret. Provenyet anslås til om lag 500 mill. kroner.  

 Avgiften innføres med virkning fra 1. januar 2021 og innbetales som en etterskuddspliktig skatt i 

2022. Avgiften utbetales til havbrukskommunene og -fylkeskommunene i 2022.  

 Produksjonsavgiften vil gå inn i Havbruksfondet og fordeles etter fordelingsnøklene som til enhver tid 

gjelder i fondet. 

 Havbrukskommunene og -fylkeskommunene tilføres 1 mrd. kroner i 2020 og 2021 gjennom 

Havbruksfondet.  

 Salgs- og auksjonsinntekter fra kapasitetsjusteringen i 2020 utover dette tilfaller statskassen.  

 Det vises til forslag til bevilgningsvedtak for 2020 i Prop. 117 S (2019–2020)  

 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020.  

 Av salgs- og auksjonsinntekter fra økt kapasitet og nye tillatelser fra og med 2022 tilfaller 75 pst. 

staten og 25 pst. tilfaller havbrukskommuner og -fylkeskommuner.  
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Likeledes har Regjeringen tatt sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift på vindkraftverk fra 2022, som 

vil gi forutsigbare inntekter for vertskommunene, sier finansminister Jan Tore Sanner (H). 

 

En produksjonsavgift vil måtte betales uavhengig av lønnsomhet, og den bør derfor være moderat. Den 

konkrete utformingen av avgiften vurderes frem mot statsbudsjettet for 2022, og forslag til regelverk vil bli 

sendt på høring. 

 

Regjeringens forslag til økonomisk opplegg for kommunesektoren i 2022 

(Kommuneproposisjonen) 

I kommuneproposisjonen for 2022 foreslår regjeringen at kommunesektoren får en vekst i frie inntekter på 

mellom 2,0 og 2,4 milliarder kroner i 2022. Av disse foreslår regjeringen at mellom 1,6 og 2,0 milliarder 

kroner skal gå til kommunene, mens 0,4 milliarder kroner skal gå til fylkeskommunene. 

 

I tillegg viser revidert nasjonalbudsjett at skatteinntektene blir om lag 3,2 milliarder kroner høyere i 2021 enn 

lagt til grunn i statsbudsjettet for 2021. Dette er midler som vil bli videreført i 2022, og som vil gi 

kommunesektoren et betydelig større handlingsrom enn først antatt. 

− Regjeringen er opptatt av at kommunene skal ha en god og forutsigbar kommuneøkonomi. 

Kommuneopplegget for 2022 gir et godt grunnlag for at kommunesektoren fortsatt kan levere de tjenestene 

innbyggerne har krav på og forventer, både under koronapandemien og når situasjonen etter hvert blir mer 

normal, sier Astrup. 

 

Prognosetabell for inntekter til Frøya Kommune 
Per 14.05.21 
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Noen hovedpunkter: 

 Skatteanslaget for inneværende år er oppjustert med 2,7 mrd. kroner. Ettersom rammene for frie 
inntekter (skatt og rammetilskudd) for 2022 tar utgangspunkt i RNB nivået for 2021 får denne 
oppjusteringen av skattenivået varig effekt (videreføres til 2022). 

 Anslaget for årslønnsveksten i 2021 er oppjustert fra 2,2 prosent til 2,7 prosent. Samtidig justeres 
anslaget for prisveksten ned fra 3,5 til 2,8 prosent, slik at anslaget for den kommunale deflatoren i 
2021 er uendret på 2,7 prosent. 

 Regjeringen foreslår en økning i rammetilskuddet med 3,36 mrd. kroner relatert til kommunenes 
håndtering av koronapandemien. I tillegg foreslås det økninger i flere øremerkede overføringer til 
kommunene med. 

 For 2022 signaliserer regjeringen at kommunene vil få en realvekst på 1,6 – 2,0 mrd. kroner, regnet 
ut fra nivået på de frie inntektene i RNB. Av realveksten i 2022 er 0,6 mrd. kroner relatert til økte 
utgifter som følge av befolkningsendringer (demografikompensasjon), mens anslagsvis om lag 0,5 
mrd. kroner vil kompensere for vekst i pensjonskostnadene utover lønns- og prisvekst (deflator). 

 

 Regjeringen varsler at barnevernsreformen innføres fra 1. januar 2022. Reformen innebærer et mer 
helhetlig barnevernsansvar og dermed også økte utgifter for kommunene. I kommuneproposisjonen 
anslås merutgiftene for kommunene i 2022 til 1,6 mrd. kroner, og det varsles at kommunene skal 
kompenseres for dette over rammetilskuddet. For 2022 legger regjeringen opp til at halvparten av 
kompensasjonen gjennom rammetilskuddet fordeles særskilt (tabell C) basert på faktisk tiltaksbruk i 
2020, mens den andre halvparten vil innlemmes etter delkostnadsnøkkelen for barnevern. 
Opplysningene i kommuneproposisjonen er dessverre ikke så utfyllende at det har vært mulig for KS 
å innarbeide anslag for endret rammetilskudd for den enkelte kommune ved innføringen av 
barnevernsreformen i prognosemodellen. Barnevernsreformens påvirkning av de frie inntektene 
kommer derfor i tillegg til de anslagene som ligger i dagens publiserte prognosemodell. 

 I tilknytning til barnevernsreformen foreslår regjeringen at øremerket bevilgning til stillinger i det 
kommunale barnevernet (statsbudsjettet kap. 854, post 60) avvikles og bevilgning på 820 mill. kroner 
innlemmes i rammetilskuddet. Dette forslaget er innarbeidet i prognosemodellen 

 Lærernorm/tidlig innsats er innlemmes i det ordinære rammetilskuddet ved bruk av 
delkostnadsnøkkelen for grunnskole fra og med 2022.  
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Lønnsoppgjøret 2021 
Lønnsoppgjøret for 2020 ble 1,7 %. Anslaget for årslønnsveksten i 2021 er oppjustert fra 2,2 prosent til 2,7 

prosent. Som kjent er lønnsoppgjøret pt 2,8%.  

Utfordringer for Frøya Kommune 

Gjeldssituasjonen 

 

(Lånegjeldsutviklingen for Frøya kommune) 
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Utviklingen av brutt og netto lånegjeld fra 2015  2020  

 

 

For nærmere info om økonomisituasjonen i Frøya kommune vises det til Økonomisk tilstandsrapport vår 

2021. 

 

Vedtatt satsningsområder i budsjettet for 2021 
Ref Framsikt – under flisa «Økonomirapport» og «Innspill  «tekstbidrag» »Oppdrag»  

 

Politiske  
- Vedtatte satsninger og verbalvedtak for 2020 og 2021.  

 

Administrative 
- Administrative satsninger 2020 og 2021. 

 

Investeringsbudsjettet 2022 - 2025 
2022 vil også bli et krevende år for å tilpasse og harmonisere driften. I dag har vi et for høyt driftsnivå – ref 

effektivitetsanalysen for 2020 utarbeidet av Telemarksforskning.   

Konsolidere investeringsnivået og sørge for at de prosjekter som er vedtatt gjennomføres innenfor de 

rammer som er bevilget. Her har vi en jobb å gjøre. For 2022 må investeringsnivået, etter økonomisjefens 

skjønn, være på et prioriterte minimum. 

Med budsjett- og økonomisystemet FRAMSIK har vi alle muligheter til en god oppfølging av både drift og 

investering 
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FRAMDRIFTSPLAN for budsjettarbeidet 

Dato 2021 Arbeidsoppgaver Hvor / fora Ansvar 

Uke 23 
Innmelding av investeringsbehov 
2022.  
Frist, fredag 10.06 

Virksomhetene Roger 

15.06 
Orientering om budsjettprosessen 
2022 
Budsjettrundskriv 

Formannskapet Roger / 
Beathe 

15.06 
Informere om investeringsønsker  
 
 

Formannskapet Roger/Thomas 

15.06 
Budsjettrundskriv sendes 
virksomhetslederne 

Kommunedirektøren 
– virksomhetene 

Roger 

23.06 
Lederforum. 
Tema: Framsikt, virksomhetsplan, 
budsjett mm 

Teams med 
lederforum 

Framsikt, 
Roger og 
Beathe 

20.08 

Budsjettgjennomgang 
virksomhetslederne – lønnsark 
(endringer i årsverk - > skal 
kommenteres og forklares) 
– Verbal del til budsjettet 
 
Bestiller verbal del – Frist 07.09 
Frist for at lønngjennomgang i 
FRAMSIK: 13.09 
 
I år skal vi jobbe direkte i FRAMSIKT 
 
Fra VL, behov på 4-årsperspektivet, 
knytte opp mot samfunnsplanen og 
fokusområder som er vedtatt. 
 

Lederforum 
Kommunedirektøren 
– virksomhetene 
 
 

  
  
  
  
  

Alle i RM 

13.09 Kvalitetssikring av Verbal del Rådsmøtet Alle i RM 

  
23.09 

Gjennomgang og godkjenning av 
målkart  

Formannskap 
Kommunestyret 

Beathe / 
Roger 

05.10 Gebyr og betalingssatser Formannskapet Roger / Arthur 

06.10 
Gebyr og betalingssatser legges ut 
på høring. Vedtas 28.10 

Kommunestyret Arthur 

29./30.09 
23.09 

Vedta investeringsbudsjettet (FSK 
29. eller 30 sep.) 
Kommunestyret 23.09 

Formannskap 
Kommunestyret 

  

Medio 
oktober 

Gjennomgang og drøfting av 
virksomhetens forslag til 
driftsbudsjett 
Gjennomgang av investeringsvedtak. 
 

Lederforum Alle i RM 
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Dato 2021 Arbeidsoppgaver Hvor / fora Ansvar 

Uke 39 – 
Uke 40 

Administrativt og politisk 
budsjettarbeidsmøter?  
 

  Beathe / 
Roger 

13.10 
Statsbudsjettet 2022 legges frem. 
 

Finansdepartementet 
/ Trondheim – 
Fylkesmann?  

Kristin / 
Beathe / 

Roger 

19.10 

Kommunedirektøren legger frem 
hovedinnholdet i statsbudsjettet og 
konsekvenser / virkninger for vår 
kommune.  
Orientering om status vedrørende 
budsjettarbeidet med innarbeidelse 
av inntektsvirkning 

Formannskapet Beathe / 
Roger 

02.11 
Sende ut papirer og forslag til 
politikerne 
 

  Siv Tove 

04.11 
Budsjettmøte med HOOH, HOAT, 
samt FUR og FEB inviteres 

Rådsteamet Kom. sjefer 

09.-10.11 

Kommunedirektøren legger frem et 
saldert budsjett for 2022, 
økonomiplan og handlingsprogram 
for 2022 - 2025. Formannskapet 
behandler rådmannens forslag og 
utarbeider sitt forslag til 
kommunestyret 

Formannskapet Beathe / 
Roger 

15.11 
Høring budsjett 2022 og 
økonomiplan 2022-2025 (Uke 46-47) 

Administrasjonen Roger 

16.12 
Kommunestyret behandler 
budsjettet for 2022 og økonomi og 
handlingsprogrammet. 

Kommunestyret Beathe 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

75/21 Formannskapet 20.04.2021 

65/21 Kommunestyret 29.04.2021 

116/21 Formannskapet 15.06.2021 

/ Kommunestyret  

 

KOMMUNAL GARANTI TIL NMK FRØYA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Vedtaket i sak KST- sak 65/21, punkt a og c vedr kommunal lånegaranti til NMK-Frøya, endres til også 

å gjelder lokal bank.  

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.04.2021 sak 65/21 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune gir kommunal garanti til NMK Frøya innenfor følgende kriterier: 

a) Garantien gjelder lån innenfor en ramme på 1 500 000 NOK i KBN (Kommunalbanken) eller KLP 

b) Garantien gjelder sluttfinansiering av byggetrinn 1av nytt klubbhus 

c) Garantiens tidsramme settes lik KBN/KLP løpetid på lånet  

d) Garantien reduseres i takt med lånets nedbetaling 

e) Garantien trenger ikke departementets godkjenning i og med at lånerammen er under   2 000 000 

NOK etter kommunelovens § 14-19. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 20.04.2021 sak 75/21 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune gir kommunal garanti til NMK Frøya innenfor følgende kriterier: 

a) Garantien gjelder lån innenfor en ramme på 1 500 000 NOK i KBN (Kommunalbanken) eller KLP 

b) Garantien gjelder sluttfinansiering av byggetrinn 1av nytt klubbhus 

c) Garantiens tidsramme settes lik KBN/KLP løpetid på lånet  

d) Garantien reduseres i takt med lånets nedbetaling 

e) Garantien trenger ikke departementets godkjenning i og med at lånerammen er under   2 000 000 

NOK etter kommunelovens § 14-19. 

 

Enstemmig. 
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Vedlegg: 

 

SAKSPROTOKOLL - KST-SAK - 65/21 

 

 

Saksopplysninger:   

 
Frøya kommune av i sak 65/2,1 kommunal garanti til NMK Frøya innenfor følgende kriterier:  

a) Garantien gjelder lån innenfor en ramme på 1 500 000 NOK i KBN (Kommunalbanken) eller KLP  

b) Garantien gjelder sluttfinansiering av byggetrinn 1av nytt klubbhus  

c) Garantiens tidsramme settes lik KBN/KLP løpetid på lånet  

d) Garantien reduseres i takt med lånets nedbetaling  

e) Garantien trenger ikke departementets godkjenning i og med at lånerammen er under 2 000 000 NOK etter   

kommunelovens § 14-19.  

 
Bakgrunn for saken: 

I forbindelse med innhentig av tilbud fra KNB og KLP ble det også innhentet tilbud fra lokal bank, Hemne 

Sparebank. 

 

Tilbudet fra Hemne Sparebank var så godt at NMK-Frøya ønsker å benytte seg av deres tilbudet. 

 

Vurdering:   

 

Kommunedirektøren synes det er svært positivt at lokal bank gir et så godt tilbud som totalt sett matcher KNB 

og KLP tilbud. Kommunedirektøren anbetaler at den kommunale lånegarantien til NMK-Frøya også kan 

gjelder lokal bank.  
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117/21 Formannskapet 15.06.2021 

 

TILLEGGSBEVILGNING  - VALGGJENNOMFØRING STORTINGSVALG 2021  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet bevilger kr. 78.000,- til valggjennomføringen av Stortingsvalget 2021. Dette 

grunnet ekstrakostnader grunnet smittevernveileder i forbindelse med valg i pandemi samt 

midlertidige endringer i valgloven. 

 

2. Midlene foreslås belastet reserverte tilleggsbevilgninger som pr. 02.06.21 har en saldo på kr. 

78.000,- 

 

3. Midlene overføres til ansvarsområde 1103 - Servicekontoret 

 

 

Vedlegg: 

 

Plan for valggjennomføring 2021 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med valggjennomføringen av Stortingsvalget 2021 har man et vedtatt budsjett. 

Dette budsjettet er fordelt slik: 

 

10400 - Overtid 9515,- 

10805 – Godtgjørelse v/valgavvikling 30.000,- 

11212 – Diverse utgifter 25.650,- 

11401 – Info-aviser og tidsskrifter 51.300,- 

11501 – Kursavgifter ansatte 20.520,- (flyttes delvis til inventar utstyr) 

11600 -  Skyss/kost - tjenesteoppdrag 25.650,-( flyttes delvis til inventar/utstyr) 

11900 – leie av lokaler 10.260,- 

12001 - Inventar 30.780,- 

12003 – IT-utstyr 102.600,- (flyttes delvis til inventar/utstyr) 

Andre kostnader 10.097,- 
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Totalt 316.372,- 

 

Etter at det våren 2021 kom en smittevernveileder fra Valgdirektoratet samt midlertidige lovendringer i 

valgloven i forbindelse med valg i pandemi, ser man at det settes nye krav til kommunens som ansvarlig for 

valggjennomføringen lokalt. 

 

Den største påvirkningen har med antall personer som er påkrevd ved hvert stemmested med tanke på 

ivaretakelse av smittevern, beredskap med tanke på flere mulige scenarioer og at stemmegivere som er i 

karantene eller isolasjon fortsatt skal få mulighet til å stemme.  

 

Dette krever inngåelse av avtaler med beredskap bl.a. med båt til øyrekka på valgdagen og avtaler med 

potensielle valglokaler som ivaretar flere scenarior. 

 

Det er også bestilt en god del utstyr som skal i vare ta smittevern både for stemmemottakere og for 

stemmegivere.  

 

Ekstra annonsering for å opplyse om nye prosedyrer, eventuelle endringer av valglokaler osv. vil også kunne 

komme som en ekstra kostnad. 

 

Med bakgrunn i de opplysningene ovenfor ser kommunedirektøren seg nødt til å be om en tilleggsbevilgning i 

forbindelse med gjennomføringen av Stortingsvalget lokalt 2021. 

 

På spørsmål om de ekstra  utgiftene kommunen vil få rundt valggjennomføringen vil bli refundert, så er svare 

fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet at dette enda ikke er avklart. 

 

 

 

Vurdering: 

 

Grunnet smittevernveilederen og midlertidige endringer i valgloven ser kommunedirektøren at 

valggjennomføringen i 2021 vil koste mer enn tidligere anslått.  

 

I og med at det ikke er avklart fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets hold om de ekstra utgiftene 

ved valggjennomføringen blir refundert til kommunen eller ikke, vurderer kommunedirektøren av midlene bør 

allerede nå settes av til valg. 

 

Noe av de ekstra kostandene dekkes inn ved innsparinger/budsjettjusteringern på allerede vedtatte valgbudsjett, 

mens resterende foreslås tilført fra reserverte tilleggsbevilgninger.  

De total ekstrakostnadene er vurdert til å bli ca.100.000,-  

 

Saldo pr 02.06.21 på reserverte tilleggsbevilgninger er på kr. 78.000,-  

 

Kommunedirektøren foreslår at kr. 78.000,- tas fra reserverte tilleggsbevilgninger og tilføres ansvarsområde 

1103 – Servicekontoret  og dekker opp ekstrakostnader ved valgjennomføringen 2021. 

 

Ny økonomisk ramme for valggjennomførignen blir da på kr 394.372,- 
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118/21 Formannskapet 15.06.2021 

/ Kommunestyret  

 

ÅRSMELDING - KORTVERSJON 2020  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsrapport kortversjon for 2020 tas til orientering.  

 

 

 

Vedlegg: 

 

Årsrapportens kortversjon.  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Årsrapportens kortverrsjon utarbeides på bakgrunn av virksomhetenes egne årsrapporter for 2020. 

Årsrapporten offentliggjøres i digital utgave på kommunens hjemmeside. Årets temaer er Covid-19 situasjonen 

og Frøyatrimmen.  

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren anbefaler at årsrapportens kortversjon vedtas og offentliggjøres i digital utgave på 

kommunens hjemmeside.  
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/ Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester  

119/21 Formannskapet 15.06.2021 

/ Kommunestyret  

 

DELEGERINGSREGLEMENT  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Delegasjonsreglement av 14.11.14 i sak 142/14 oppheves.   

2. Delegasjonsreglement for Frøya kommune, beskrevet i denne sak, vedtas.  

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 08.06.2021 sak 37/21 

 

Vedtak: 

 

1. Delegasjonsreglement av 14.11.14 i sak 142/14 oppheves.   

2. Delegasjonsreglement for Frøya kommune, beskrevet i denne sak, vedtas.  

Enstemmig. 

 

 

HOATs uttalelse ettersendes etter møtet 10.06.21 

 

 

Vedlegg: 

 

Arkivversjon av reglementet, inkludert vedlegg som viser delegerte lover 

 

Digital link til delegeringsreglementet:  

 

https://delegering.kf.no/delegering/publikum/5014 
 

Saksopplysninger:   

 

Kommunestyret er det øverste organet i kommunen. All utøving av kommunal kompetanse ved 
andre – folkevalgte organer eller ansatte – skjer på kommunestyrets vegne og politiske ansvar. I de 
fleste kommuner vil den alt overveiende del av den kommunale beslutningsmyndighet bli utøvd av 
andre enn kommunestyre – av utvalg, råd, styrer, av ordfører eller hovedutvalgsledere, eller av 
ansatte. Slik beslutningsmyndighet forutsetter at det foreligger et delegeringsvedtak fra 
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kommunestyret. Delegering er en form for tildeling av fullmakt. Det betyr at den man delegerer til, 
kan treffe beslutninger innenfor delegeringsvedtakets rammer på vegne av det delegerende organ, 
og med samme rettsvirkninger som om det var truffet av dette. Men det delegerende organ kan når 
som helst «ombestemme seg». Det kan for det første tilbakekalle fullmakten – oppheve 
delegeringsvedtaket. Dernest kan det gi generelle eller konkrete instrukser om hvordan det 
underordnede organet skal avgjøre saker. Det kan også beslutte at det selv vil treffe avgjørelse i en 
bestemt sak som ligger innenfor rammen av et generelt delegeringsvedtak, med bindende virkning 
også for det underordnede organet. Endelig kan det delegerende organet ta det underordnede 
organs vedtak opp til ny vurdering og omgjøre dette i samme omfang som det kunne omgjort sitt 
eget vedtak, det vil i praksis si, i første rekke til gunst for en part. Dette betyr at kommunestyret aldri 
kan delegere fra seg ansvaret for de avgjørelser som treffes. 
 

Delegasjonsreglementet (papirversjonen/arkivversjon) eller dokument som vist i  link viser 

delegasjonen gitt fra kommunestyret og til de ulike politiske utvalgene, og mellom kommunestyret 

og kommunedirektøren.  Delegasjonsreglementet erstatter vedtatt delegeringsreglement av 

kommunestyret 27.11.14. Det nye reglementet bygger på reglementet fra 2014, men vil være noe 

mer omfattende da Kommuneforlagets digitale verktøy er tatt i bruk ved utarbeidelsen av 

reglementet. Det digitale delegasjonsreglement er også oppdatert etter ny organisering i Frøya 

kommune.  

Et oppdatert elektronisk delegasjonsreglement skal alltid ligge på kommunens hjemmeside. Det 

elektroniske reglementet vil være lett å finne fram i og gir en god oversikt over lovbestemmelser og 

delegeringer.  

Siden dette er et digitalt system vil lovparagrafer og endringer være konstant oppdatert med 

bakgrunn i at det er jurister som til enhver tid oppdaterer systemet. Juristene sørger for at alt aktuelt 

lovverk er tilgjengelig i systemet, mens det er administrasjonen i kommunen som delegerer ut 

endringene til riktig rolle. Tidligere delegasjonsreglement var basert på papirutgave og var statisk i 

hele planperioden. Det digitale systemet vil oppdateres i hele perioden når det gjelder delegering 

gitt til kommunedirektøren. Endring i delegering fra kommunestyret til f.eks utvalg, skal behandles 

av kommunestyret. 

Det følger av kommunelovens § 5-14 at kommunestyret skal vedta reglement for delegasjon av 

avgjørelsesmyndighet. Nytt reglement vil erstatte delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret 

27.11.14 som sak 142/14, og vil i fortsettelsen legges frem for behandling innen desember det året 

det velges nytt kommunestyre. 

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune har i år tatt i bruk Kommuneforlagets digitale verktøy for kommunal delegering, KF 

Delegeringsreglement. Dette har resultert i et elektronisk delegasjonsreglement som ligger lett 

tilgjengelig på kommunens hjemmeside og på følgende link:  

https://delegering.kf.no/delegering/publikum/5014 

Verktøyet gir kommunen en komplett oversikt over lovbestemmelser med delegeringsadgang. 

Reglementet vil til enhver tid være oppdatert med endringer i lover og forskrifter. Reglementet viser 

hvilket ansvar som ligger til kommunestyret, øvrige politisk valgte råd og utvalg. I tillegg gis det en 

oversikt over hvilket ansvar som er delegert til kommunedirektøren. 
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Kommunedirektøren anser at det digitale delegasjonsreglementet er et godt verktøy som til enhver 

tid er oppdatert og anbefaler at det vedtas.  

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel: Frøya kommune skal ha gode styringsystemer.  
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120/21 Formannskapet 15.06.2021 

/ Kommunestyret  

 

MARIN SAMARBEIDSAVTALE, GODKJENNING AV NÆRØYSUND KOMMUNE SOM DEL AV 

SAMARBEIDET OG REVIDERING AV SAMARBEIDSAVTALEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Samarbeidsavtalen mellom Frøya, Hitra, Nærøysund og Trondheim kommuner tas til 

orientering.  

2. Ordfører signerer avtalen under Trøndersk Matfestival 2021 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Marin samarbeidsavtale mellom Frøya, Hitra, Narøysund og Trondheim kommuner.  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Avtalens bakgrunn og hensikt 

Dokumentet er en marin samarbeidsavtale mellom kommunene Frøya, Hitra, Nærøysund og  

Trondheim. Gjennom denne avtalen er det inngått en avtale om et konkret samarbeid mellom de fire 

kommunene.  

 

Historikk: 

01.08.13 ble de signert en intensjonsavtale mellom Frøya, Hitra og Trondheim kommuner om et 

marint samarbeid.  

18.08.16 ble avtalen inngått og signert med fokus på marint samarbeid 

12.04.19 tiltrådte Nærøy og Vikna kommuner den eksisterende avtalen, fra 01.01.20 sammenslått 

til Nærøysund kommune. 

19.05.21 besluttet styringsgruppa, de 4 ordførere, at avtalen skal oppdateres og signeres av de fire 

ordførerne under Trøndersk Matfestival 2021. 

 

Avtalens intensjon 

Avtalens intensjon er å synliggjøre den gjensidige avhengigheten mellom oppdrettskommunene 

Frøya, Hitra, Nærøysund og teknologihovedstaden Trondheim. De fire kommunene utgjør et marint 
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midtpunkt i Norge, både geografisk og teknologisk. Regionalt, nasjonalt og internasjonalt bidrar de 

fire kommunene betydelig til marin verdiskaping og innovasjon.  

 

Avtalens områder: 

- Styrke omdømmet og markedsføre regionen 

- Styrke og forbedre samspillet mellom næringslivet og offentlige aktører i regionen 

- Styrke og ivareta regionens nasjonale og internasjonale posisjon  

- Sikre relevant kompetanse i regionen 

- Bistå og støtte hverandre i saker knyttet marine satsninger i den enkelte kommune 

 

Revidering av områdene blir gjenstand for diskusjon i et felles formannskapsmøte med alle 4 

kommunene i Nærøysund kommune 29. – 30.09.21. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren anbefaler at samarbeidsavtalen tas til orientering og at ordfører signerer avtalen sammen 

med Hitra, Nærøysund og Trondheim kommuner under Trøndersk Matfestival.  
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121/21 Formannskapet 15.06.2021 

/ Kommunestyret  

 

DIGITALISERINGSSTRATEGI FRØYA KOMMUNE 2021-2024  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Digitaliseringsstrategi for Frøya kommune – 2021-2024 vedtas som vedlegg til denne saken 

 Kommunedirektøren nedsetter styringsgruppe og arbeidsgrupper. 

 Det fremmes forslag til årlig handlingsplan: 

o Forslag til aktiviteter 

o Prioriteringer 

o Finansiering av tiltak 

 Midler avsatt til dette formålet fra havbruksfondet disponeres til å engasjere/ansette 

nødvendig kompetanse for å drifte digitaliseringsarbeidet. 

 Formannskapet skal løpende holdes orientert om fremdrift i arbeidet 

 

 

Vedlegg: 

 

Digitaliseringsstrategi Frøya Kommune 2021-2024 

 

Saksopplysninger:   

 

Det vi opplever av digitale, teknologiske endringer i stadig raskere tempo, er i ferd med å omforme det 

samfunnet vi lever. Det snakkes og skrives mye om begrepet digitalisering både innad i kommunen via 

informasjon, forskrifter, lover, stortingsmeldinger fra regjering og departement.  

Vedlagte forslag til digitaliseringsstrategi for Frøya kommune er et forsøk på å gjøre tydeligere hva 

digitalisering innebærer, og hvordan vi ønsker å bruke digitalisering framover i Frøya kommune til å 

endre og forbedre våre tjenester. Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og 

forbedre. Det handler om å tilby tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. 

Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og skal bidra til å øke 

produktiviteten. 

Utvikling av digital kompetanse (digital transformasjon) hos medarbeidere og ledere, krever at en jobber 

systematisk og kontinuerlig med å forenkle, fornye og forbedre arbeidsprosesser, samt ha fokus på 

forbedringer og gevinster gjennom organisasjonsutvikling og endringsledelse. 
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Nåsituasjonen for Frøya kommune når det gjelder digitale tjenester, er at ansatte må forholde seg til 

flere ulike systemer for å få gjennomført sine arbeidsoppgaver. Innbyggerne må ofte gå fra nettsted til 

nettsted for å skaffe seg informasjon og få utført digitale tjenester.  

Det er stor variasjon i hvilken grad offentlige virksomheter ser tjenester i sammenheng og har satt seg 

inn i brukernes behov. IT i praksis for 2019 viser at digitaliseringen øker i offentlig sektor, men at det 

stagnerer i utviklingen av avanserte digitale tjenester til brukerne (1). 

Andre undersøkelser viser at brukeropplevelsen er fragmentert og at tjenestene er lite sammenhengende. 

Spesielt gjelder dette når tjenesteleveransene går på tvers av sektorer og forvaltningsnivåer. Brukerne 

ønsker seg mer sømløse digitale tjenester, også i saker som går på tvers av virksomheter (2). 

Det som skjer i nær fremtid et bl.a at helse- og mestringsstjenestene i Frøya kommune skal forberede 

seg på å ta i bruk den kommende Helseplattformen som det er vedtatt opsjonstiltredelse på. Dette vil 

innebære en dyptgripende og omfattende gjennomgang av arbeidsprosesser, tjenester og læring i 

sektoren. Samtidig opplever vi en rivende utvikling av teknologier som kan ha stor betydning for 

innbyggernes trygghet, mestring og sosiale fellesskap framover. Disse teknologiene må settes inn i en 

organisasjonsmessig og faglig sammenheng slik at en oppnår reelle gevinster både for kommunen og for 

innbyggerne. Vi må forsterke læringsarbeidet for alle medarbeidere for å klare dette. Samtidig må vi 

forsøke å bidra til at innbyggerne opplever teknologimestring. 

Om strategien 

Tegningen i figur 2 illustrerer sammenhengen mellom digitaliseringsstrategi og IKT-strategi. Øverst gir 

kommunens digitaliseringsstrategi føringer for alt IKT-arbeid i kommunen. Nederst er grunnmuren som 

vi bygger «Den digitale kommunen» på (IKT-strategien). Søylene er tjenesteområdenes 

delstrategier/handlingsplaner. Disse må følge føringene i digitaliseringsstrategien og bygges på IKTs 

strategier (må samsvare med utvikling av plattform og infrastruktur). 
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Figur 2 

 

Organisering av digitaliseringsarbeidet: 

For å følge opp og gjennomføre digitaliseringsstrategien foreslår kommunedirektøren at midler avsatte 

til havbruksfondet disponeres til å engasjere nødvendig kompetanse for å drifte digitaliseringsarbeidet i 

Frøya kommune. I dette arbeidet vil vi ha behov for en type kompetanse som har forståelse for både 

organisasjonsutvikling, fag, offentlig virksomhet og teknologi/digitalisering.  

Det anbefales at det settes ned en styringsgruppe som skal lede arbeidet med digitalisering i Frøya 

kommune. Mandatet til gruppa skal være å koordinere og styre kommunens arbeid med digitalisering, 

opprette handlingsplan, sette mål og gjøre prioriteringer.  

Videre er det behov for at det settes ned en arbeidsgruppe som kan være navet i implementeringen av 

nye digitale løsninger, og være med å utarbeide handlingsplaner og gevinstrealiseringsplaner.  

Kommunedirektøren foreslår at disse gruppene sammensettes administrativt. 

Gruppe Medlemmer Mandat 

Politisk  Kommunestyret 
 
 
 
 
Formannskapet  
 
 
 
 
 

Overordnet ansvar 
Vedtak om finansiering 
Vedta prioriteringer 
 
 
Holdes løpende orientert 
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Administrativt 
 
Styringsgruppe 

Utnevnes av kommunedirektør; 
 
Leder digitalisering 
Økonomisjef 
Kommunalsjefer 
Stabssjef 
IKT 
HR 
Evt andre 

Koordinere og prioritere 
 

Administrativt 
 
Arbeidsgrupper 

Utnevnes av kommunedirektør;  
 
Leder digitalisering 
Ansatte i ulike virksomheter 
Ressurspersoner 
Brukerrepresentanter 
Evt. andre 

Utarbeide handlingsplaner 
Gevinstrealiseringsplaner 
Lede implementeringsarbeidet 

 

Forankring: 

Forslaget til digitaliseringsstrategi er godt forankret i organisasjonen. Det er primært utarbeidet av stab, 

men med påfølgende høringsrunder i de ulike fagforumene (forum helse, forum oppvekst, forum 

allmenne/tekniske). Alle innspill er tatt inn i strategien. 

 

Kommunedirektøren tilråder ut fra saksfremstillingen: 

 Digitaliseringsstrategi for Frøya kommune – 2021-2024 vedtas som fremlagt 

 Kommunedirektøren nedsetter styringsgruppe og arbeidsgrupper. 

 Det fremmes forslag til årlig handlingsplan: 

o Forslag til aktiviteter 

o Prioriteringer 

o Finansiering av tiltak 

 Midler avsatt til dette formålet fra havbruksfondet disponeres til å engasjere/ansette nødvendig 

kompetanse for å drifte digitaliseringsarbeidet. 

 Formannskapet skal løpende holdes orientert om fremdrift i arbeidet 

 

Referanser (ikke vedlagt): 

1. Den digitale borger. En kvalitativ studie av den digitale hverdagen, Kantar TNS, 2019 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/den-digitale-borger/id2637043/ 

2. Én digital offentlig sektor 

3. Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025 

4. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/ 
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MILJØRISIKOANALYSE- OG BEREDSKAPSANALYSE MOT AKUTT FORURENSNING, 2020 - 

2021  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune tar både Miljørisikoanalyse- og Beredskapsanalyse mot akutt forurensning til 

orientering.  

 

Resultatene fra analysen skal legges til grunn i revideringsarbeidet med Brann- og 

Ulykkesberedskapsplanen, samt i kommunens helhetlige Risiko- og Sårbarhetsanalyse ved dennes neste 

rullering. 

 

 

Saksopplysninger:  

 

Det Interkommunale Utvalget mot Akutt forurensning i Sør-Trøndelag (IUA) utfordret våren 2020 sine 

medlemskommuner til å gjennomgå beredskapen mot akutt forurensning.  

 

I Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 43 første ledd, så står det følgende om 

kommunal og statlig beredskap:  

 

Kommuner skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt forurensning som kan 

inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke dekkes av privat beredskap 

etter §§ 40-42.  

 

Videre så følger det av § 48 at Statsforvalteren kan føre tilsyn med lovligheten av kommunens oppfyllelse av 

plikter pålagt gjennom forurensningsloven. Det er gjennom denne lovparagrafen at IUA igangsatte prosessen i 

2020.  

 

Arbeidet har vært todelt, og har resultert i en miljørisikoanalyse- og en beredskapsanalyse mot akutt 

forurensning, som begge ligger vedlagt.  

 

Miljørisikoanalysen ble laget for å gi et overblikk over potensielle akutte forurensningssituasjoner som kan 

oppstå i kommunen. Beredskapsanalysen tar så disse situasjonene og ser om den lokale beredskapen har 

tilstrekkelig personell, kompetanse og utstyr per dags dato.  

 

Miljørisikoanalysen og beredskapsanalysen ble utarbeidet i hhv. 2020 og 2021 av to forskjellige arbeidsgrupper.  

 

Organisering av arbeidet  

Arbeidet med etablering av dimensjonerende hendelser mot akutt forurensning ble utført av følgende 

arbeidsgruppe i 2020:  
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Leder  

Lars Christian Larsen, Personvernombud  

 

Medlemmer  

Johann Pettersen, Brannsjef  

Øyvor Helstad, Fagleder landbruk, natur og miljø  

  

Arbeidet med gjennomgang av kommunens beredskap mot akutt forurensning ble utført av følgende 

arbeidsgruppe i 2021:  

 

Leder  

Anders Hekland, Kommuneplanlegger  

 

Medlemmer  

Johann Pettersen, Brannsjef  

Kitt Julie Hansen, Virksomhetsleder Plan, Miljø og Forvaltning.  

Øyvor Helstad, Fagleder landbruk, natur og miljø  

 

 Videre har kommunen også fått bistand av IUA i arbeidet med begge analysene.  

 

Forhold til overordna planverk  

Analysene er gode verktøy for den kommende revisjonen av kommunens Brann- og Ulykkesberedskapsplan 

(Beredskapsplan). Videre vil analysene også bli del av grunnlaget for kommunens helhetlige risiko- og 

sårbarhetsanalyse (Helhetlig ROS) og analysene planlegges rullert samtidig med denne i fremtiden.  

 

Vurdering  

 

For en naturkommune som Frøya er tilstrekkelig beredskap mot akutt forurensing en høyaktuell 

problemstilling. Med et rikt naturmangfold, samt næringsaktører som trenger et forurensningsfritt 

operasjonsområde, så er det viktig at eventuelle hendelser kan reageres på raskt og effektivt.  

 

I Miljørisikoanalysen ble det etablert ni dimensjonerende hendelser med akutt forurensning:  

 

S1. Grunnstøting av kystfraktbåt i naturvernområde (Froan).  

 

S2. Overfylling på tankanlegg i naturvernområde (Froan).  

 

S3. Utslipp fra tankanlegg ved kai.  

 

G1. Hydraulikklekkasje fra en vindturbin.  

 

G2. Hydraulikklekkasje fra en anleggsmaskin.  

 

G3. Nedgravde petroleumstanker privat og/eller næring der det oppstår lekkasje.  

 

E1. Overfylling av drivstofftank ved vannkilde.  

 

E2. Gjødselkjeller landbruk, ukontrollert utslipp grunnet bygningssvikt.  

 

V1. Uhell med tankbiler som inneholder større mengder drivstoff  

 

I Beredskapsanalysen så ble disse hendelsene analysert fra kommunens beredskapsmessige standpunkt.  

Funnene i analysen viser at det er tre hendelsestyper som ikke har tilstrekkelig beredskap, og ytterligere fire 

hvor hendelser i spesielle scenarier ikke har tilstrekkelig beredskap.  

 

I hovedsak så er det mangel på egnede fartøy som hurtig kan bringe mannskaper og utstyr til Øyrekka, samt 

bistå i arbeidet på hendelsesstedet, som er utslagsgivende. Samtidig så ser en også at kompetanse ved spesielle 
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hendelser (islagt vann), droner for økt oversikt og større lager av tilgjengelig beredskapsmateriale og 

bekledning vil kunne løfte eksisterende beredskap fra dagens situasjon.  

 

Analysen ser på situasjonen når hendelse faktisk har skjedd, og tar derfor ikke for seg eventuelle virkninger fra 

forebyggende arbeid. Likevel er det svært viktig å presisere at det beste verktøyet mot akutt forurensning er 

godt forebyggende arbeid. Med et godt grunnlag, opparbeidet ved forebyggende arbeide, vil eventuelle 

hendelser bli mindre kritiske og dermed lettere å redusere påvirkningen fra.  

 

Men uavhengig av hvor godt forebyggende arbeid en gjør, så må beredskapen være tilstrekkelig når ulykker 

først skjer. Per dags dato har Frøya kommune mangler i sin beredskap som må dekkes, før kommunen 

tilfredsstiller kravet gitt i Forurensningslovens §43.  

 

Konklusjon  

 

Kommunedirektøren anbefaler at Frøya kommune tar både Miljørisikoanalysen og Beredskapsanalysen mot 

akutt forurensning til orientering. Videre så må resultatene fra analysen brukes i revideringsarbeidet med 

Brann- og Ulykkesberedskapsplanen, samt i kommunens helhetlige Risiko- og Sårbarhetsanalyse når denne 

rulleres neste gang. 
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OPPRYDDING AV HOGSTAVFALL - FORPROSJEKT MED MASKINELL HOGST AV 

SITKAGRAN I OMRÅDET FLATVAL-SISTRANDA  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune gjennomfører ekstra opprydding etter Forprosjektet med maskinell hogst av 

sitkagran i området Flatval-Sistranda.  

 

2. Frøya kommune gjennomfører alternativ 2 for opprydding, hvor hogstavfallet samles i hauger i 

teigen, som beskrevet i saksframlegget.   

 

3. Frøya kommune bevilger kr 370 000,- som tilleggsbevilgning til Forprosjekt med maskinell 

bekjempelse av sitkagran Flatval-Sistranda.  

 

Ny prosjektramme er etter dette kr 5 440 000 som føres på prosjektnr 510371: Forprosjekt 

bekjempelse av sitkagran Flatval - Sistranda.  

 

Midlene tas fra disposisjonsfondet som pr 07.06.2021 har en saldo på kr 78 202 385,-   

Ny saldo blir etter dette kr 77 832 385,- 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.02.2020 sak 37/20 

 

Vedtak: 

 

Frøya kommune gjennomfører forprosjekt med maskinell hogst i området Flatval-Sistranda. Hogsten vil 

foregå i 3 måneder på senhøsten 2020 med forventet uttak av 3000 m3 sitkagran.  

 

Forprosjektet skal evalueres og gi erfaringer for hvordan sitkagrana i Frøya kommune kan fjernes med 

maskinell hogst. 

 

Forprosjektet finansieres med avsatte midler fra havbruksfondet til bekjempelse av sitkagran. 

Planlegging og forarbeid igangsettes våren 2020.  

 

Forprosjektet forutsetter aktiv deltakelse fra grendalag/frivillighet og grunneiere. 
 

Enstemmig. 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 28.05.2019 sak 86/19 

 

Vedtak: 

Frøya kommune har behov for økt kunnskap om sitkagranas utbredelse og volum i kommunen, og bestiller en 

skogtakst/kartlegging av sitkagran og buskfuru fra Allskog. 

 

Med bakgrunn i kartleggingen bes rådmannen utarbeide en handlingsplan for bekjempelse av sitkagran og 

eventuelt buskfuru i kommunen. 

 

Kartleggingen dekkes fra mottatte tilskuddsmidler fra fylkesmannen. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 27.02.2018 sak 34/18 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 27.02.18: 

 

Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 

Forprosjekt med maskinell hogst i området Flatval-Sistranda er i avsluttende fase.    

 

Det er hogd ca. 4 300 m3 omsettbart virke, og ca. 50 000 trær. Dette er fordelt teiger med ulike størrelser og 

som har berører nærmere 450 eiendommer.  

 

Tett inntil bebyggelse og i hager er det gjort en stor grad av opprydding. I områder som er mer lik en ordinær 

hogst, er hogstavfallet blitt liggende igjen i teig. Med hogstavfall menes greiner, kvist, kapp og flis. Omsettbart 

virke er tatt ut av teig.  

 

Underveis og etter endt hogst viser det seg at forventning til opprydding i teig er større enn hva som er blitt 

gjennomført. Det er den 18.05.2021 orientert i formannskapet om erfaringer i forprosjektet med maskinell 

hogst av sitkagran i området Flatval - Sistranda, og formannskapet har bedt om en sak med forslag til hvordan 

en ytterligere/ekstra opprydding kan foregå.  
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Det anses som naturlig å sette opp to alternativer for opprydding. Begge alternativene gjelder maskinell 

rydding, det som praktisk kan plukkes opp med skogsmaskin. 

 

 

Vurdering: 

 

Alternativ 1:  

Hogstavfall samles sammen og kjøres ut av teigen.   

 

Alt hogstavfall som normalt kan samles opp maskinelt blir kjørt ut av teig. Det benyttes skogsmaskin med 

tømmerklo. Kjøres ut til vei, omlastes til lastebil og kjøres til sentral plass for videre behandling. Flising eller 

brenning av hogstavfall.   

 

Alternativet gir mye kjøring i teig og i adkomst til teig. Det må påregnes nye kjørespor og skader som må 

utbedres. Risikerer store mengder flis som også må håndteres, det foreligger ingen klar løsning for dette pr i 

dag, annet enn at det kjøres til deponi annet sted i landet.   

 

Alternativet medfører mye håndtering. Forprosjektet ser ingen praktisk løsning på dette alternativet, da det ikke 

har lykkes å finne aktuelle steder hvor hogstavfallet kan kjøres, mellomlagres eller flises. Forprosjektet har 

heller ingen pris på dette, men kan signalisere at dette vil gi vesentlige kostnader sett opp mot det som allerede 

er tilført og benyttet i forprosjektet.   

 

   

Alternativ 2:  

Hogstavfall samles og legges i hauger i teigen.  

 

I all skogbestand hvor det er avvirket skog kjøres hogstavfall sammen i hauger. Skogbestand defineres i denne 

sammenheng til grupper av trær med omsetningsbart virke.  

 

Hauger av hogstavfall kan være inntil ca. bredde X lengde X høgde (10m x10 m x 4m). Antall hauger vil 

variere med størrelse på skogbestandet.  

 

Hauger skal plasseres innenfor det enkelte hogstfelt/ bestand, og slik at de er minst synlig og til minst mulig 

sjenanse for omgivelsene forøvrig. Alle grunneiere skal i forkant kontaktes for avtale om plassering av hauger. 

Avtalt plassering skal kunne dokumenteres.  

 

Hogstavfall skal samles i hele skogbestandet, men avgrenses til det som normalt kan plukkes maskinelt uten 

ekstra manuell innsats.   

 

Stubber med spjær skal renskjæres. Høge stubber kappes lavere. Høg stubbe vil i denne sammenheng normalt 

defineres som >50 cm over høyeste rotbein. Spjær og kapp anses som hogstavfall og samles i hauger.  

 

Alternativ 2 vil medføre mindre kjøring med skogsmaskiner, og mindre maskinelt utstyr blir nødvendig.   

 

Forprosjektet anbefaler at alternativ 2 velges utført, og for gjennomføring av dette bes det om tilleggsbevilgning 

på kr. 370 000,-. 

 

Det presiseres at det for begge alternativ gjelder at opprydding utføres maskinelt. Dette betyr at det ikke vil bli 

“støvsugd” for alt hogstavfall, slik at mindre greiner/ kvister som er utilgjengelig for normal oppsamling med 

tømmerklo må påregnes at blir liggende igjen.  Uten at dette skal medføre vesentlig sjenanse eller generell 

uframkommelighet i teigen. Spesielt vil dette gjelde der hogstavfall tidligere er samlet i kjøreveier for 

skogsmaskiner, for å skåne terrenget ved kjøring. Der vil noe av hogstavfallet være nedkjørt og ikke 

tilgjengelig for den type oppsamling som her legges til grunn.   

 

Alternativ 2 vil medføre at den enkelte hogstteig vil framstå som generelt framkommelig og ryddig, bortsett fra 

hvor hauger av hogstavfall legges. Det vil legges vekt på at det ryddes for framkommelighet i turstier, og mye 

brukte friluftsområder.   
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Hvis det er enkeltgrunneiere som ikke vil ha ekstra opprydding, kan ikke disse påtvinges dette. Det må da i så 

fall foreligge en skriftlig bekreftelse på dette, og vi forutsetter at dette ordnes i forbindelse med entreprenørs 

kontakt med de enkelte grunneiere i forkant av rydding. Det gjøres oppmerksom på at det allerede er gjort noen 

slike avtaler mellom grunneiere og entreprenør, uten at dette nødvendigvis er allment kjent.   

 

Forprosjektet ser det som en ubetinget fordel at oppryddingsjobben utføres av den allerede engasjerte 

totalentreprenøren for prosjektet. Denne har all historikk i hogsten som er utført på den enkelte eiendom, og 

har et forhold til mange av grunneierne hvor det skal utføres ekstra rydding. Å tilføre ny entreprenør for denne 

jobben anses heller ikke å være økonomisk fordelaktig. Det er innhentet tilbud fra inneværende entreprenør, 

som det i etterkant er forhandlet på for å komme fram til akseptabel pris.   

 

For utførelse av alternativ 2 anses forprosjektet at totalkostnaden vil beløpe seg til  

kr. 600 000,- eks mva. Forprosjektet ønsker i tillegg å gå til anskaffelse av enkelt utstyr for bekjempelse av 

småplanter, i samarbeid med frivilligheten. I tillegg forventes det noen kostnader avslutningsvis i forprosjektet 

knyttet til handtering av grunneieravtaler. Totalt beløper dette seg til ca. kr. 70 000,-.  

 

Prognosen for sluttregnskap for allerede kontraherte arbeider ser i skrivende stund ut til å medføre en rest i 

disponible midler på kr. 300 000,-.  

 

I sum medfører dette et behov for å tilføre 370.000,- som tilleggsbevilgning til forprosjektet.   

 

I gjennomføringen av forprosjektet har kommunen både før og under hogst hatt kontakt med grendalagene. Det 

har også vært gjennomført befaring med Flatval grendalag i sluttfasen av hogsten.   

 

I etterkant av orienteringen i formannskapet 18.05 er det gjennomført møte med Flatval og Hamarvik 

grendalag den 26.05.2021. Dette for å få en tilbakemelding på hvordan grendalagene ser på en ekstra 

opprydding. Det ble i denne sammenhengen mest snakk om alternativ 2, da dette anses som mest realistisk å 

gjennomføre.   

 

Tilbakemeldingen i møte var fra begge lag at dette er noe de ser positivt på, og at dette kan være med å gi et 

resultat som både grunneiere og innbyggere for øvrig kan akseptere. Flatval grendalag har i tillegg meldt 

tilbake etter møtet at de ønsker at kommunens saksbehandler står for all kontakt med grunneiere i forkant og 

underveis i oppryddingsjobben. Til det siste vil forprosjektet presisere at det anses som mest fordelaktig at 

denne funksjonen fortsatt tillegges entreprenør. Dette mye på grunn av den tidligere kontakten entreprenør har 

hatt med berørte grunneiere.  

 

Oppryddingen planlegges gjennomført i inneværende barmarksesong. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

Frøya forvalter og tar vare på mangfoldet av arter og landskap, og har en bærekraftig bruk av 

naturressursene. 

 

 Igangsette tiltak mot uønskede arter (svarteliste), med fokus på mink og sitkagran. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Midlene tas fra disposisjonsfondet som pr 07.06.2021 har en saldo på kr 78 202 385,-   

Ny saldo blir etter dette kr 77 832 385,- 
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SALMAR SALG AV EIENDOM GNR 15 BNR 101  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune selger gbnr 15/101 - 40.590 kvm - areal i Nordskag Industriområde til SalMar 

AS, org.nr. 958 973 306, til en kjøpesum av 10.400.000 kr 

2. Kjøper betaler dokumentavgift og kostnader for tinglysing 

3. Kjøpesummen føres inn på prosjektnummer 551332 – Tomtesalg 

4. Det settes krav om tilbakeføring av tomt/ areal til kommunen dersom det ikke er satt i gang 

bygging innen to år etter vedtaksdato/ tildelingsdato 

5. Veirettigheter skal tinglyses 

6. Reglement ved kjøp og salg av kommunale eiendommer i Frøya kommune er lagt til grunn 

7. I henhold til punkter over, delegeres ansvar for utarbeidelse og inngåelse av kjøpekontrakt til 

kommunedirektøren 

 

 

Vedlegg: 

 

 Henvendelse fra SalMar 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har fått henvendelse fra SalMar om kjøp av resterende del av eiendommen gbnr 15/ 101 på 

Nordskaget. 

 

Forhandlingsutvalget har hatt flere møter med representanter fra SalMar de siste månedene. Utgangspunkt i 

hele prosessen har vært selvkostprinsippet.  
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Byggeregnskap 
 

Byggeregnskapet (2009) ser ut som følger: 

 

Grunnerverv og erstatninger 4 508 609 

Kjøp av veggrunn 100 000 

Advokathonorar og utgifter til Tingretten 616 387 

Prosjektering/ byggeledelse - konsulenthonorar 1 690 884 

Prosjektledelse 260 000 

Entreprenørkostnader 28 519 144 

Total 35 695 024 

    

Momskompensasjon 6 346 659 

    

Ny total 29 348 365 

 

Opparbeidelsen av Nordskag Industriområde ble finansiert som følger: 

Låneopptak (2006) 26 500 000 

Momskompensasjon 6 346 659 

Tomtesalg 1 800 000 

Nytt låneopptak 1 048 365 

  35 695 024 

 

Erverv 
 

Et areal på totalt 62 daa ble ervervet i forbindelse med etableringen av Nordskag Industriområde. Ca 35 daa ble 

ervervet av Innovamar i 2009. I avtalen mellom kommunen og Innovamar hadde Innovamar en opsjonsavtale 

på restarealet.  

 

  Kvm 
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Dagfinn Nordskag 939,00 

Dagfinn Nordskag 13 582,00 

Oddmund Sivertsen 1 510,10 

Roy Tore Vaaden 346,00 

Erling Nordskag 4 644,80 

Gunnar Nordskag 490,70 

Kristian Kristiansen 2 959,00 

Gunnar Nordskag m fl 22 061,70 

Signy og Olvar Volden 10 988,40 

Kåre Kristiansen 4 900,00 

Totalt ervervet areal 62 421,70 

 

Ervervskostnadene beløper seg til: 

 

  Kr 

Grunnerverv og erstatninger 4 508 609 

Kjøp av veggrunn 100 000 

Advokathonorar og utgifter til Tingretten 616 387 

Total 5 224 996 

    

Ervervskostnader pr kvm (2007) 83,70 

 

 

 

Nytt areal 
 

Opparbeidelse av næringsarealet omfattet også av fylling i sjø. Arealet ble utvidet med ca 13 daa.: 

 

Areal 2009 62 421,70 

    

Areal 2021   

Ervervet 2009 35 238,00 

NV fylling i sjø 16 390,00 

Langs Industriveien  22 720,00 

Vei fra hovedvei til Innovamar 1 480,00 

  75 828,00 

    

Utøket areal 13 406,30 
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Opparbeidelseskostnader 
 

 

  Kr 

Prosjektering/ byggeledelse - konsulenthonorar 1 690 884 

Prosjektledelse 260 000 

Entreprenørkostnader 28 519 144 

Total 30 470 028 

    

Momskompensasjon 6 346 659 

    

Grunnlag for opparb. kostnad pr kvm 24 123 369 

    

    

OPPARBEIDET AREAL Kvm 

Ervervet 2009 (Innovamar 15/108) 35 238 

Opparbeidet område 16 390 

Veiareal 1 480 

Total 53 108 

    

Opparbeidelseskostnader pr kvm (2009) 454,23 

 

 

 

Beregning av pris 
 

Flerer faktorer påvirker beregning av kvm-pris: 

 

 Ervervskostnader 

 Opparbeidelseskostnader 

 Nytt eller eksisterende areal 

 

For nytt areal, dvs fylling i sjø, inngår ikke ervervskostnader (areal 1a). For areal som er ervervet og 

opparbeidet inngår både ervervs- og opparbeidelseskostnader (areal 1b samt areal for vei – areal 3). For ikke 

opparbeidet areal (areal 2) er det kun ervervskostader. Dette gir oss følgende kvm-priser pr areal: 
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  Pris pr areal Kvm Pris 

1a NV - fylling i sjø     

  Opparbeidelseskostnader 13 406,30 454,23 

      454,23 

        

  Pris pr areal Kvm Pris 

1b NV - eksisterende areal     

  Ervervskostnader (diff erverv - nytt areal) 2 983,70 83,70 

  Opparbeidelseskostnader 2 983,70 454,23 

      537,93 

        

  Pris pr areal Kvm Pris 

2 Langs Industriveien      

  Ervervskostnader 22 720,00 83,70 

      83,70 

        

  Pris pr areal Kvm Pris 

3 Vei fra hovedvei til Innovamar     

  Ervervskostnader 1 480,00 83,70 

  Opparbeidelseskostnader 1 480,00 454,23 

      537,93 

 

 

Total ervervskostnad 
 

1a. NV fylling i sjø 13 406,30 454,23 6 089 544 

1b. NV eksisterende areal 2 983,70 537,93 1 605 022 

2. Langs Industriveien  22 720,00 83,70 1 901 664 

3. Vei fra hovedvei til Innovamar 1 480,00 537,93 796 136 

 Tot kvm 40 590,00   10 392 366 

 

 

Forhandlingsutvalget har forhandlet frem en total pris på 10.400.000 kr (avrundet), forutsatt politisk 

godkjenning. Kjøper betaler dokumentavgift og kostnader for tinglysing. 

 

SalMar har på eget initiativ oppgradert og asfaltert Industriveien. Gjennnom drøftinger er det omforent at 

denne investeringen dekkes av Frøya kommune. Totale kostnader med utbedringen beløper seg til kr. 

2.604.666,15 (2.600.000 kr avrundet). Dekning av kostnader fremmes i egen sak. 

 

Ved salg av Industriveien til SalMar, må veirettigheter ivaretas. Det gjelder til kommunens egne installasjoner 

som planlagt renseanlegg og pumpestasjon, til næringseiendommer som i dag har veiaksess fra Industriveien 

samt til eksisterende og fremtidige private eiendommer langs Industriveien. 
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Vurdering: 

 

Erverv av tilleggsarealet på Nordskag Industriområde er en forutsetning for SalMar og Innovamars videre 

ekspansjon på Frøya. Kommunedirektøren er positiv til at salget gjennomføres og tilrår derfor at: 

 

 Frøya kommune selger gbnr 15/101 - 40.590 kvm - areal i Nordskag Industriområde til SalMar AS, 

org.nr. 958 973 306, til en kjøpesum av 10.400.000 kr 

 Kjøper betaler dokumentavgift og kostnader for tinglysing 

 Kjøpesummen føres inn på prosjektnummer 551332 – Tomtesalg 

 Det settes krav om tilbakeføring av tomt/ areal til kommunen dersom det ikke er satt i gang bygging 

innen to år etter vedtaksdato/ tildelingsdato 

 Veirettigheter skal tinglyses 

 Reglement ved kjøp og salg av kommunale eiendommer i Frøya kommune er lagt til grunn 

 I henhold til punkter over, delegeres ansvar for utarbeidelse og inngåelse av kjøpekontrakt til 

kommunedirektøren 
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INDUSTRIVEIEN - DEKNING AV KOSTNADER FOR VEDLIKEHOLD 2021  

 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune dekker kostnaden for oppgradering og reasfaltering av Industriveien 

2. Totalkostnad for tiltaket beløper seg til 2.600.000 kr 

3. Kostnaden finansieres over prosjekt Tomtesalg, prosjektnummer 551332 

 

 

Vedlegg: 

 

 Kostnader vedlikehold Industriveien 1 

 Kostnader vedlikehold Industriveien 2 

 

Saksopplysninger:   

 

Industriveien – fra hovedveien og ned til Innovamar – er en hardt belastet vei. Den har krevd jevnlig 

vedlikehold og reasfaltering siden etableringen av Innovamar i 2009. I 2020 ble Industriveien oppgradert og 

reasfaltert.  

 

Frøya kommune har vært i forhandlinger med SalMar om kjøp av resterende areal i Nordskag Industriområde. 

Kommunen har kommet til enighet med SalMar og saken skal til politisk behandling i juni 2021. Denne saken 

ses i sammenheng med salg av eiendommen gbnr 15/ 101 til SalMar. 

 

Som veieier har kommunene tatt en stor del av drifts- og vedlikeholdskostnadene for Industriveien, selv om det 

er trafikken til/ fra Innovamar som står for den store belastningen av veien, med vedlikeholdskostnader som 

følge. Ved salg av Industriveien overføres drifts- og vedlikeholdsansvar til SalMar. 

 

SalMar har på eget initiativ oppgradert og asfaltert Industriveien. Gjennnom forhandlinger er det omforent at 

denne kostnaden dekkes av Frøya kommune og at kommunen selger en vei som er i god stand. Totale kostnader 

med utbedringen beløper seg til kr. 2.604.666,15 (2.600.000 kr avrundet). 

 

Kostnader: 

 

Faktura KN 2 587 881 

Faktura KN 16 786 

  2 604 666 

 

 

Ved salg av Industriveien til SalMar, må veirettigheter ivaretas. Det gjelder til kommunens egne installasjoner 

som planlagt renseanlegg og pumpestasjon, til næringseiendommer som i dag har veiaksess fra Industriveien – 
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eksisterende og fremtidige, samt til eksisterende og fremtidige private eiendommer langs Industriveien. Dette 

ivaretas i sak om salg av eiendom - gbnr 15/ 101 - til SalMar. 

 

Kostnaden finansieres over prosjekt Tomtesalg, prosjektnummer 551332. 

 

Vurdering: 

 

Som en del av forhandlingene mellom SalMar og Frøya kommune, har kommunen kommet til enighet med 

SalMar om at kostnader for oppgradering og reasfaltering av Industriveien bekostes av Frøya kommune. 

Kommunedirektøren tilrår derfor at: 

 

 Frøya kommune dekker kostnaden for oppgradering og reasfaltering av Industriveien 

 Totalkostnad for tiltaket beløper seg til 2.600.000 kr 

 Kostnaden finansieres over prosjekt «Tomtesalg», prosjektnummer 551332 
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GNR 30 BNR 41 SØKNAD OM OVERTAKELSE AV EIENDOM  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Vei-parsellen, del av gbnr 30/ 41, overføres til Frøya Næringspark vederlagsfritt 

2. I kjøpeavtale mellom partene skal veiaksess til eksisterende og fremtidige eiendommer ivaretas 

3. Fremtidige kostnader for drift og vedlikehold overføres til Frøya Næringspark 

4. Frøya Næringspark betaler nødvendige gebyrer for oppmåling og tinglysing 

 

 

Vedlegg: 

 

 Søknad fra Frøya Næringspark 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya Næringspark er under stadig utvikling og de har foretatt reguleringsendring av 

eksisterende reguleringsplan for Nesset industriområde. De har planlagt for utlegg av marina 

for utleie til servicebåter, for oppdrettsvirksomhet samt for private småbåtplasser. Tiltaket 

innebærer også bygging av lager på land. 

 

Økt virksomhet medfører økt transport og trafikk på veien fra Nesset kai og inn i deres 

område. Veien eies i dag av Frøya kommune. Veien har i mange år ikke vært prioritert av 

kommunen og har ikke blitt vedlikeholdt. 

 

De ønsker derfor å overta veien, og dermed overta drifts- og vedlikeholdsansvaret. De viser 

også til at veiarealet da blir en naturlig utvidelse av deres eksisterende areal. De ønsker å 

overta veien vederlagsfritt. 
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Det er i dag to eiendommer som har veiaksess via nevnte vei. I avtale mellom Frøya 

Næringspark og Frøya kommune skal veiaksess for eksisterende og fremtidige grunneiere i 

varetas. 
 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren er positiv til at Frøya Næringspark overtar vei-parsellen som omsøkt. De har foretatt 

reguleringsendirng som ivaretar deres fremtidige utviklingsbehov og parsellen blir en naturlig utvidelse av 

deres eksisterende eiendom. 

 

Kommunedirektøren tilrår derfor at: 

 

 Vei-parsellen, del av gbnr 30/ 41, overføres til Frøya Næringspark vederlagsfritt 

 I kjøpeavtale mellom partene skal veiaksess til eksisterende og fremtidige eiendommer ivaretas 

 Fremtidige kostnader for drift og vedlikehold overføres til Frøya Næringspark 

 Frøya Næringspark betaler nødvendige gebyrer for oppmåling og tinglysing 
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GNR 21 BNR 258 - SALG AV PARSELL ANDREAS JOHANSEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Andreas Johansen får erverve parsell av kommunal eiendom - gbnr 21/ 258 

2. Eiendommen har et antatt areal på 650 kvm. Endelig areal fastsettes ved oppmåling 

3. Pris pr kvm er satt til 195 kr pr. kvm. 

4. Kjøper betaler tilleggskostnader for delings- og oppmålingsgebyr samt kostnader for tinglysing 

5. Kjøpesummen føres inn på prosjektnummer 551332 – Tomtesalg 

6. Reglement ved kjøp og salg av kommunale eiendommer i Frøya kommune er lagt til grunn 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har fått forespørsel fra eier av gbnr 20/22, Andreas Johansen, om kjøp av parsell av 

eiendommen gbnr 21/ 258. Parsellen som omsøkes, ligger mellom Johansens eiendom og Myranveien/ 

Beinskardet. 

 

 
 

Som kartutsnittet viser, består parsellen i hovedsak av vei inn til Johansens eiendom. Eiendommen Johansen i 

dag eier, ble etablert langt innen utbyggingen av Beinskardet. 

 

Arealet er på ca 650 kvm, noe som blir endelig oppmålt som en del av prosessen. Arealet er en del av 

reguleringsplan for Beinskardet, planID: 1620200701 og er i planen avsatt til boligbebyggelse. Ved oppmåling 

skal det tas hensyn til aksessvei til regulert område øst for omsøkte parsell, reguleringsplan Bekken 

(Morgendagens omsorg), planID: 1620201705, bl a etablering av fortau. 
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Arealet er benyttet som aksessvei til eiendommen gbnr 20/22 helt siden etablering av Myranveien og 

boligområdet i Beinskardet. 

 

I vurdering av pris pr kvm, tas det utgangspunkt i tomtepris i Beinskardet. En KPI-justert pris er vurdert til 195 

kr pr kvm. 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren er positiv til at kommunen selger omsøkte parsell. Kommunedirektøren tilrår derfor at: 

 

 Andreas Johansen får erverve parsell av kommunal eiendom - gbnr 21/ 258 

 Eiendommen har et antatt areal på 650 kvm. Endelig areal fastsettes ved oppmåling 

 Pris pr kvm er satt til 195 kr pr. kvm. 

 Kjøper betaler tilleggskostnader for delings- og oppmålingsgebyr samt kostnader for tinglysing 

 Kjøpesummen føres inn på prosjektnummer 551332 – Tomtesalg 

 Reglement ved kjøp og salg av kommunale eiendommer i Frøya kommune er lagt til grunn 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND JUNI 2021  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det tildeles et tilskudd på 100.000 kr til Hanna Daaes Hus, Sula til renovering av Sula Sykestue 

2. Det tildeles et tilskudd på 63.000 kr til Furberg Plastsveis & Service til investering i utstyr 

3. Det tildeles et tilskudd på 50.000 kr til Inga-Lill Reppe for investeringer til honningproduksjon 

4. Det tildeles et tilskudd på 100.000 kr til Åkervika Birøkt for investeringer til honningproduksjon 

5. Det tildeles et tilskudd på 100.000 kr til Marine Metall for opplæring i NS-EN-1090 

6. Det tildeles et tilskudd på 50.000 kr til Øyrekka Turistinformasjon for arbeide med 

reiselivsaktørene 

7. Det tildeles et tilskudd på 50.000 kr til Frøya Næringsforum for kommunikasjonsstrategi/ 

kampanje ifm tunnelrehabiliteringen 

8. Det tildeles et tilskudd på 100.000 kr til Dalpro AS for gjennomføring av Trøndersk Matfestival 

2021 

9. Det tildeles et tilskudd på 20.000 kr til Oi! Trøndersk Mat & Drikke for gjennomføring av 

Trøndersk Matfestival 2021 

10. Søknaden fra HEVD avslås 

11. Søknaden fra Sjøbjørg AS avslås 

12. Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen 

tidsfristen kan tilbudet falle bort  

13. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen 

avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt 

til å varsle kommunen om slike forhold  

14. Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter 

tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, 

forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt  

15. 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales 

når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget 

16. Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen innen 3 år etter mottatt tilskudd 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 Søknad fra Hanna Daaes Hus, Sula 

 Søknad fra Frurberg Plastsveis & Service 

 Søknad fra Inga-Lill Reppe 

 Søknad fra Åkervika Birøkt 

 Søknad fra HEVD 

 Søknad fra Sjøbjørg AS 

 Søknad fra Marine Metall 

 Søknad fra Øyrekka Turistinformasjon 
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 Søknad fra Frøya Næringsforum 

 Søknad fra Dalpro AS – TM 2021 

 Søknad fra Oi1 Trøndersk Mat & Drikke, TM 2021 

 

Saksopplysninger:   

 

Totaloversikt 

 

Innen fristen – 1, juni – har det innkommet 11 søknader.  

 

Søker Tiltak/ Prosjekt Totalbudsjett Søknadsbeløp 

Hanna Daaes Hus, Sula Renovering 3 194 283 200 000 

Furberg Plastsveis & Service Investering i utstyr 180 000 63 000 

Inga-Lill Reppe Oppstart birøkter, investeringer 249 070 87 000 

Åkervika Birøkt Honningprod., driftsbygn, bifolk 456 500 200 000 

HEVD Nettverk nærings- og samfunnsint 200 000 100 000 

Sjøbjørg AS Eko-produksjon tang/ tare 475 000 200 000 

Marine Metall Opplæring 472 500 200 000 

Øyrekka Turistinformasjon Sommerpass-prosjektet 141 313 71 000 

Frøya Næringsforum Tunnelrehab Kom.strategi 300 000 100 000 

Dalpro AS Trøndersk Matfestival 2021 460 000 100 000 

Oi! Trøndersk Mat & Drikke Trøndersk Matfestival 2021 1 230 000 20 000 

    7 358 666 1 341 000 

 

Hanna Daaes Hus, Sula – Renovering av Sula Sykestue– ESA 21/512 

 

Odd Larsen, som eier av Sula Sykestue, er i full gang med å restaurere bygningen. Det planlegges et galleri i 

første etasje og et kunstmuseum i andre etasje. Det planlegges for en stor kunstutstilling sommeren 2021, i 

forbindelse med Sommerfestivalen, der hovedattraksjonen er kunstneren Håkon Bleken. Kunstmuseet er også 

tenkt for undervisning i Frøya-skolene, for leirskolen og for tilreisende turister. 

 

Innvendige arbeider 1. etg - Kunstgalleri   

Isolasjon vegger og gulv (ferdig) 300 000 

Parkett 30 000 

Tilbud byggmester 170 000 

Tilbud elektriker 200 000 

Rørlegger, anslått 25 000 

  725 000 

    

Innvendige arbeider 2. etg - Kunstmuseum   

Isolasjon vegger og tak, anslått 300 000 

Parkett, anslått 50 000 

Bygningsmessige arbeider, anslått 250 000 

Elektriker, anslått 150 000 

Ventilasjon, anslått 300 000 

  1 050 000 

    

Total ikke utført arbeid 1 475 000 
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Tidligere utført arbeid 1 719 283 

    

Total 3 194 283 

 

Det ansøkes om 200.000 kr fra næringsfondet. 

 

 

Furberg Plastsveis & Service - Investering i utstyr – ESA 21/621 

 

Furberg Plastsveis og Service driver med alt innen plastsveising samt utleie av div utstyr. Målet med 

bedriften er å skape en trygg og god arbeidsplass i kommunen, med muligheter å få ansatt flere på sikt. 

Bedre tilgang på utstyr og tjenester for bedrifter og privatpersoner. 

Innkjøp av plastsveiseutstyr vil være en milepæl for bedriften i 2021. Plastsveiseutstyret er tiltenkt for 

bruk til private kunder og til mellomstore bedrifter i kommunen. Han kommer til å leie ut seg selv til de 

som ønsker dette. 

 

Investering i Plastsveiseutstyr til 180.000 kr. 

 

Driftsbudsjett; 

 

2021; Inntekter er satt til 350 000 og kostnader evt til innkjøp er satt til 180 000.  

2022; Inntekter er satt til 450 000 og kostnader evt innkjøp er satt ned til 150 000.  

2023; Inntekter er satt til 650 000 og kostnader er satt opp til 300 000, dette innebærer innkjøp av økt 

utstyrsmengde, på sikt vil innleid arbeidskraft tiltre. 

 

Næringslivet i øyregion er positivt til å leie inn firmaet til plastsveising, de er villig til å inngå avtale 

men ikke før utstyret er fremskaffet. 

 

Det søkes om 63.000 kr fra næringsfondet. 

 
Inga-Lill Reppe - Oppstart birøkter, investeringer – ESA 21/709 

 

Bakgrunnen for å starte med birøkt er for å bedre landbruket for bøndene i form av pollinerende 

honningbier. Dette vil bidra med en økning av honningbier, blomster flora og ikke minst vår verdifulle 

kystlynghei. Det vil gi Reppe som birøkter en spesielt god lynghonning som skal selges via butikk, 

nettsalg og direktesalg. Hun har også planer om å invitere barn/skolebarn til bigården slik at de får lære 

litt om hva bienes viktige oppgaver er for naturen og om hva naturen gir til oss fra biene. For å få dette 

gjennomført er det viktig å få støtte fra det kommunale næringsfondet, da det er en del kostbare 

investeringer i form av utstyr. 

 

Milepæler: 

 

 Oppstart av enkeltmannsforetak, mai 2021 

 Innkjøp av utstyr, mai – august 2021 

 Godkjenning av næringslokale, mai 2021 

 Innkjøp bifolk/ kuber, mai 2021 – august 2022 

 

Investeringsbudsjett 

 

Honningslynge 25 000 

Honningløsner 53 000 
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Røremaskin 25 760 

Tappestasjon 35 310 

Sentrifuge 40 000 

Kuber 25 000 

Arbeidsklær 6 000 

Bifolk/Bier 10stk 40 000 

  250 070 

 

Driftsbudsjett 

 

  2 021 2022 2023 

Inntekter 35 000 70000 140000 

Kostnader 10 000 15000 20000 

Resultat 25 000 55 000 120 000 

 

Det søkes om 87.000 kr fra næringsfondet. 

 
Åkervika Birøkt - Honningproduksjon, driftsbygning, bifolk – ESA 21/718 

 

 

Byggesøknaden tar utgangspunkt i at Åkervika består av eng og bergforhøyning på begge sidene. I 

enden ligger Frøyfjorden i retning mot øst. Planen er å sette driftsbygningen i høyden, for å få tilgang til 

de første solstrålene som treffer land. Av erfaring så vet vi som står opp tidlig at det er ofte vindstille på 

den tiden av døgnet. Biene starter arbeidsdagen i det solen treffer kuben og strategien er å få mest ut av 

dagen. Bygget har ikke bilvei fram, men tilgjengelig for traktor kan være en fordel. 

 

 

 

Aktiviteter: 

 

 Bygging av driftsbygning 

 Innkjøp av bifolk og røkting 

 Tilpassing av driftsbygg og bikuber 

 Innhøsting of foredling 

 Forretningsutvikling og distribusjon 

 

Milepæler: 

 

 Byggesøknad, april-mail 2021 

 Driftsbygning, juni-september 2021 

 Innkvartering bifolk, september-oktober 2021 

 Markedsføring, distribusjon, juni 2021-april 2022 

 Evaluering overvintring, mars-mai 2022 

 

Investeringer: 

 

INVESTERINGER Budsjett % støtte Maks tilskudd 

Søknader, innleie, patent, MF, Distribusjon  mm 50 000 50 % 25 000 
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Grunnarbeider 23 000 35 % 8 050 

Materialer, solcelle lys 150 000 35 % 52 500 

Arbeider, driftsbygning 48 000 50 % 24 000 

Innkjøp bifolk 100 000 35 % 35 000 

Røkting (drift) 76 500 0 % 0 

Innhøsting mm (drift) 9 000 0 % 0 

  456 500   144 550 

 

Det er søkt om 200.000 kr fra næringsfondet. Maksimalt tilskudd beløper seg til 144.550 kr. 

 

Budsjett: 

 

BUDSJETT 2021 2022 2023 

Inntekter       

Salg honning 175 000 225 000 286 000 

Salg bivoks 4 000 4 500 5 000 

Salg bifolk 0 0 25 000 

Sum Salg 179 000 229 500 316 000 

        

Kostnader       

Forbruk 0 5 000 5 000 

Emballasje 8 000 9 000 10 000 

Sukker 7 500 8 500 11 000 

Sum kostnader 15 500 22 500 26 000 

        

Resultat 163 500 207 000 290 000 

 

 

 
HEVD - Nettverk nærings- og samfunnsinterresse – ESA 21/790 

 

HEVD ble etablert med formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, kompetanseheving og personlig 

utvikling blant nærings- og samfunnsinteresserte i øyregionen, med hovedvekt på nettverksbygging.  

Styret representerer ulike bransjer i øyregionen; havbruksnæringen, bank, detaljhandel, regnskap og 

rådgivning. På hver sin kant har alle kjent et behov for å finne en arena for å dele erfaringer, styrke sin 

kompetanse og møte mennesker med samme engasjement og interesser. 
 

Foreningen har tro på at HEVD, igjennom planlagte aktiviteter, skal kunne bidra til følgende utvikling:  

 

Å skape en arena for relasjonsbygging og økt samhandling på tvers av bransjer og samfunn i 

øyregionen ved å dele erfaringer, kunnskap og kompetanse. Det skal være en arena hvor man på tvers 

av yrke og bransje kan dra nytte av hverandre, og overføre ny lærdom og kunnskap til medlemmenes 

respektive arbeid og arbeidsplass. 
 

De søker om midler for å legge til rette for og skape aktivitet. Aktivitetene vil i hovedsak finansieres 

med kontingent fra medlemmer og inntekter fra arrangement og aktiviteter. Midlene planlegges brukt til 

bl.a. seminarer, studentaktivitet og nettverksbygging. Et arrangement er forventet å koste rundt kr. 
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40.000 dersom arrangementet har 50 deltakere. På bakgrunn av de ønskede aktivitetene det kommende 

året søker de om kr. 100.000 for å i hovedsak betale bevertning, lokaler og foredragsholdere. 
 

 

Kostnadsplan 2021 Sum 

Arrangement 200 000 

Sum kostnad 200 000 

    

Finansieringsplan 2021 Sum 

Tilskudd næringsfond 100 000 

Sponsormidler 50 000 

Kontingenter 50 000 

Sum finansiering 200 000 

 

Det søkes om 100.000 kr fra næringsfondet. 

 

Sjøbjørg AS - Eko-produksjon tang/ tare – ESA 21/976 

 

Foretaket ønsker å utvikle, produsere og selge helseprodukter, diett-produkter og erstatninger/ ekstrakter 

og andre fraksjoner basert på tang og tare. 

 

I samarbeid med NTNU vil de utvikle en ny øko-høstingsteknologi. 

 

Markedet for mennesekeføde fra alger er i stor vekst, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet 

ønsker å utvikle en lokal økologisk og bærekraftig teknologi, integrere relevant biomasse for leveraner 

til «high-end»-markedet. 

Analyser viser at verdien av det norske alge-markedet kan øke fra 1,5 millliarder til 40 milliarder i 

2040. 

Prosjektet har tidligere mottatt støtte fra; Innovasjon Norge 2018 (400.000 kr), Regionalt 

Forskningsfond 2018 (500.000 kr) og Innovasjon Norge 2020 (300.000 kr) 

 

Budsjett: 

 

  Kostnader 

Prosjektledelse 600 000 

Kartlegging og analyser potensielle arealer 150 000 

Innhente stikkprøver fra høsteområder 160 000 

Lab-analyser 65 000 

Utvikling av teknologi 100 000 

Sum kostnader 1 075 000 

 

Finansiering: 

 

  Finansiering 

Tilskudd fra næringsfondet 500 000 

Lån i bank 0 

Egenkapital 125 000 

Eget arbeid 450 000 
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Sum finansiering 1 075 000 

 

Det søkes om 500.000 kr fra næringsfondet. 

 

 
Marine Metall – Opplæring NS-EN-1090 – ESA 21/971 

 

De har i stor grad grunnet Covid19 hatt utfordringer siden oppstart med å kunne treffe nøkkelkunder 

slik at de kan oppnå ønsket omsetning. Marine Metall ser det som formålstjenlig, å benytte tiden til å 

videreutvikle seg i et nyskapende prosjekt for å posisjonere og trygge arbeidsplassene når pandemien er 

over.  

 

Prosjektet starter med NS-EN1090-sertifisering av ansatte som vil kunne styrke bedriften som 

leverandør også utenfor øyregionen og legge et enda bedre grunnlag for vekst i antall arbeidsplasser og i 

tillegg utvikle oppdrettsnæringen.  

 

I tillegg ønsker de å videreutvikle bedriftens materialtekniske kompetanse, slik at de bedre kan 

kommunisere viktigheten av å benytte de riktige materialkvaliteter til riktig bruk til de ulike aktørene 

innen oppdrettsnæringa.  

 

Videre skal de utvikle seg innen sveising og kunne tilby hygienisk design og sveising, slik at man 

minimaliserer muligheten for at man får listeria- eller andre typer bakterier i produksjonslinjer på 

lakseslakteriene.  

Målsetningen med en NS-EN-1090-sertifisering er at det vil kunne styrke Marine Metall som leverandør 

også utenfor øyregionen og legge et enda bedre grunnlag for vekst.  

 

Dette vil kunne påvirke og utvikle oppdrettsindustrien til å benytte mer høylegerte materialkvaliteter, 

slik at man får bedre sikkerhet, mindre bruk og kast av ulike konstruksjoner og tryggere mathygiene. 

Dette vi gi en mer bærekraftig utvikling av oppdrettsindustrien og bidra til lavere driftskostnader 

samtidig som det vil plassere Marine Metall i en særstilling med tanke på vekstmuligheter både i og 

utenfor regionen. 

 

Kostnader: 

 

  Kostnader 

Lønnskostnader 214 500 

Opplæringstiltak kostnader 258 000 

  472 500 

 

Finansiering: 

 

  Finansiering 

Egenkapital 272 500 

Kommunalt Næringsfond 200 000 

  472 500 

 

Det søkes om 200.000 kr fra næringsfondet. 

 

 
Øyrekka Turistinformasjon - Sommerpass-prosjektet – ESA 21/962 
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Øyrekka Turistinformasjon søker kommunalt næringsfond om støtte til å arbeide med: 

  

 «Sommerpass» prosjektet. Et pilotprosjekt i regi av AtB og Trøndelag Reiseliv – et prosjekt 

det satses stort på og som har muligheter for å utvikles videre, dersom prosjektet oppnår ønsket 

effekt. Kort fortalt innebærer «Sommerpasset» at du kan reise så mye du vil med båt/tog/buss i 

hele Trøndelag, til en svært lav pris. Motivasjonen er todelt: Få folk til å benytte 

kollektivtransport også på ferie, samt motivere til økt besøk hos Trøndelags 

turistdestinasjoner/attraksjoner. Ideen er hentet fra Helgelandskysten - som har lyktes med et 

tilsvarende konsept  

 Videre arbeide sommer 2021 (mai/juni/juli/august) for å sikre tilflyt av turister også i 

høstsesongen (sommersesongen går i stor grad «av seg selv» – i hvert fall gjelder dette for 

spisesteder og andre dagsbaserte opplevelsestilbud). Økt etterspørsel i høstsesong vil være 

kjærkomment for Frøyas samtlige turistaktører, som altså trenger et langt større trykk og 

omsetning i skuldersesonger for å sikre drift og kapital til nyinvesteringer 

 

En kort beskrivelse av arbeidsoppgaver knyttet til dette: 

 

 Forslag til konkrete aktiviteter og aktører som kan egne seg til «Silence seeker» målgruppen 

 Reiseforslag basert på 1-ukes opphold 

 Konkrete innspill til AtB 

 Møter med Trøndelag Reiseliv og AtB 

 Innhenting av foto og videomateriale  

 Nytt innhold legges fortløpende inn på oyrekka.no 

 Arbeide med søkemotoroptimalisering 

 Øve innflytelse på At'B og Trøndelag Reiseliv, slik at et «Høstpass» kan bli aktuelt allerede i 

2021 

 Innholdsproduksjon til hyppig fremming i sosiale medier 

 Hjelpe aktører å snu seg mot norgesferie segmentet  

 Besvare henvendelser per e-post, telefon og sosiale medier  

 Koordinere Trøndelag Reiselivs sommerkampanje  

  Webinar i regi av Trøndelag Reiseliv om kvalitetssystemet «Varde» 

  Kurs i regi av Trøndelag Reiseliv og Visit Norway – 19, 20 og 27 mai: «Hvordan bli bedre på 

nett» 

 

Egeninnsats og budsjett 

 

Anslag tidsforbuk: mai-juni-juli-august 2021: Totalt to måneders arbeidsinnsats; 323 timer x 350,-  

 

Budsjett  Sum  

Egeninnsats (mai-juni-juli-aug)  113 050  

Merverdiavgift*  28 263  

Totalt  141 313  

 

De gjør oppmerksom på at Øyrekka Turistinformasjon faller inn under dagens gjeldende kriterier 

for næringsfondet: «Tilskudd kan gis til fellestiltak rettet mot flere bedrifter. Tilskuddsbeløp og %-

vis støtte kan da overstige vilkårene for enkeltbedrifter». 
 

Det søkes om 71.000 kr fra næringsfondet. 

 

Frøya Næringsforum - Tunnelrehabilitering Kommunikasjonsstrategi – ESA 21/1143 
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Frøya Næringsforums innspill til Frøya kommune og til Trøndelag Fylkeskommune, er at det klart beste 

alternativet på kort og lang sikt er at Fylkeskommunen finansierer en rømningstunnel, parallelt med 

dagens tunnel-løp.  

 

Fra deres uttalelse: 

 

«Det er derfor et absolutt minimumskrav fra Frøya Næringsforum at fylkeskommunen finansierer en 

rømningstunell, parallelt med eksisterende tunell-løp, når vedtak om rehabilitering av tunellen 

kommer til behandling i fylkeskommunens politiske organer. Dette alternativet er utredet av Sweco, 

og en rømningstunell må utformes slik at den også kan brukes til transport av varer og folk i den 

perioden hovedtunellen er stengt. Dette sikrer nødvendig beredskap og sikkerhet. Kostnadene med en 

slik løsning vil heller ikke være dramatiske sammenlignet med kostnadene knyttet til en 

tilfredsstillende løsning med beredskapsferge.» 
 

Dette er omforent med et liktlydende vedtak i kommunestyret i Frøya Kommune, hvor deres uttalelse ble 

enstemmig støttet. Hitra kommune støtter også vedtaket om ny rømningstunnel over Frøyfjorden. Veien 

videre vil derfor bli å utøve informasjons- og lobbyvirksomhet opp mot politisk og administrativt nivå i 

Trøndelag Fylkeskommune for å få til et positivt vedtak for rømningstunnel. De ønsker å finne en 

løsning for lokal medfinansiering for å oppgradere den foreslåtte rømningstunnelen til et fullverdig løp.  

De går nå bredt ut til medlemmene på nytt for å be om økonomiske bidrag til dette arbeidet.  

Pristilbud fra Kruse Larsen, for denne påvirknings og mediestrategien er totalt kr. 300.000,- eks mva. 

De ønsker å få fullfinansiert siste del av strategiarbeidet som går på kommunikasjon mot sentrale 

beslutningstagere og media. De ser at det er helt nødvendig for å nå frem mot riktig beslutning i 

Trøndelag fylkeskommune, i denne særs viktige saken som vil bety forutsigbarhet for nye investeringer i 

øyregionen og for framtidig utvikling og vekst. 

 
Det søkes om 100.000 kr fra næringsfondet. 
 

Dalpro AS - Trøndersk Matfestival 2021 – ESA 21/1211 

 

I 2021 planlegges det to matfestivaler av Trøndersk Matfestival: 

 

1. Det legges til rette for en tilnærmet lik festival i Trondheim hvor de tar hensyn til gjeldende 

smittevernregler- Trondehim 29-31. juli 
 

Deltakere fra Øyregionen: Hitra Gårdsmat, Dolmøy Seafood, Garnviks Røkeri, Bryggeriet Frøya, 

DalPro Gårdsmat og Hitramat 

 

ØYVÆRINGENS MATHJØRNE 

 

Felles serveringsområde. Alle som serverer mat er med på kostnadene knyttet til skjenke/ 

serveringsområdet. Her vil folk kunne nyte en øl med håndmat fra øyriket. Øyværingens mathjørne ble 

innført i 2019 og ble godt mottatt. Et sitteområde får folk til å bli på standen lengre og skaper liv til 

regionteltene. 
 

2. I tillegg blir den nye festivalen «Trøndersk Matfestival et sted nær deg» videreført. Trøndersk 

Matfestival – Et sted nær deg, 5.-7.august, er den desentraliserte varianten av Trøndersk 

Matfestival i Trondheim 29.-31.juli, og ble arrangert for første gang i 2020. Vi blir invitert 

“hjem” til produsentene og aktører som byr på matopplevelser i verdensklasse, små og store 

steder i Trøndelag. I år er det rundt 400 matopplevelser som tilbys publikum fra fjern og nær. 

Denne festivalen ble godt mottatti 2020 og de fikk med seg flere nye produsenter som til vanlig 

ikke ville kunne deltatt på festivalen i Trondheim 

 



Saknr: 128/21 

Deltakere: Hitra Gårdsmat, Dolmøy Seafood, DalPro Gårdsmat, Bryggeriet Frøya, Garnviks Røkeri, 

Helgebostad hagebruk, Hurran Gårdsmat, Hitra Salmon, Hitra Honning, Rema 100 Frøya, Hotell 

Frøya, Hjorten hotell, Visit Bjørn og Rabben restaurant. 

 

PLANLAGTE AKTIVITETER 

 

 Felles marked på Dalpro 

 Utsalg og aktiviteter hos produsentene 

 Rundreise i Øyriket, samle stempel hos de deltakende bedriftene  

 Aktiviteter for barn 

 

MARKEDSFØRING 

 

I regi av Trøndersk Matfestival blir det markedsføring rettet mot aktivitetskalenderen på  

www.matriketmidt.no. I tillegg planlegger de større synlighet lokalt; plakater i øyregionen,  

brosjyrer med stempel for rundreise, trykt reklame i HF avisa/ magasinet og digital synlighet i sosiale 

medier. 
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Økonomi: 

 

TM 2021 i Trondheim Kostnader Finansiering 

Prosjektledelse, koordinering, forberedende arbeid og gjennomføring 130 000   

Profilmateriell stand - Ny utsmykking 30 000   

Kostnader stand ( standavgift + leie av utstyr) 130 000   

Egenandel for bedrifter som er påmeldt (standavgift + leie av utstyr)   130 000 

Hitra kommune   80 000 

Frøya kommune   80 000 

  290 000 290 000 

      

TM 2021 -  På et sted nær deg Kostnader Finansiering 

Prosjektledelse, koordinering, forberedende arbeid og gjennomføring 130 000   

Annonsering H/F, Trykk + innholdsproduksjon 20 000   

Festivalbrosjyre med informasjon og rebusløp med stempelrunde Trykk 

+ innholdsproduksjon 10 000   

Plakat Trykk + innholdsproduksjon 10 000   

Hitra kommune   70 000 

Frøya kommune   70 000 

Egenandel DalPro (innholdsproduksjon av reklamemateriell)   30 000 

  170 000 170 000 

 
Det er avsatt 50.000 i kommunens budsjett. Det søkes om 100.000 kr fra næringsfondet. 

 

 

Oi! Trøndersk Mat & Drikke - Trøndersk Matfestival 2021 – ESA 21/1285 

 

Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen ble i 2019 kåret til «One of the best food festivals in 

Europe», av Dr Diane Dodd, IGCAT. Merkevaren Trøndersk Matfestival har en kundetilfredshet på 

over 80 %, og over 200.000 besøkende i løpet av de tre festivaldagene i Trondheim. I 2019 omsatte 

utstillerne med salg for 14 MNOK – en snittomsetning på 100.000 kr per utstiller. I 2020 gjorde 

korona-situasjonen at de måtte tenke nytt rundt festivalgjennomføringen og «Trøndersk Matfestival - Et 

sted nær deg» ble løsningen. 
 

FESTIVALSOMMEREN 2021 PLANLEGGER DE 3 FESTIVALER:  

 

 Trøndersk Matfestival, 29.-31.juli 2021 

 Bryggerifestivalen,  29.-31.juli 2021  

 Videreføre «Trøndersk Matfestival – et sted nær deg» 5.-7.aug 2021  

 

TRØNDERSK MATFESTIVAL - ET STED NÆR DEG  

Gjennomføringen «Trøndersk Matfestival – et sted nær deg» ga god synlighet og det ble gjennomført 

mange aktiviteter og marked lokalt. Dette er av stor verdi når de nå planlegger å videreføre Trøndersk 

Matfestival - Et sted nær deg i 2021. Den legges til påfølgende helg, etter gjennomføring i Trondheim. 

Dette vil skape ytterligere merverdi, mersmak og verdiskaping lokalt. Produsentene og serveringsteder 

med lokal mat inviterer hjem der mat og drikke produseres.  

«Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg» knyttes sterkt til arbeidet og målsettingen i European Region 

of Gastronomy. Gjennomføringen 5. – 7. august er med å bygge en sterk matregion. 
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BIDRAG FRA KOMMUNENE  

For å kunne gjennomføre Trøndersk Matfestival – et sted nær deg 5.-7. august 2021, søker vi om 

økonomisk støtte fra alle kommunene i Trøndelag. Grunnbeløpet per kommune for å delta på 

«Trøndersk Matfestival - et sted nær deg», er kr 12.500. 

Det gir tilgang til å bruke merkevaren Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg 5. -7. august.  

 

 Alle aktiviteter og arrangementer innenfor konseptet lokalmat og -drikke får tilgang til 

profilmateriell med Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg 

 Oi! bistår med koordinering og kvalitetssikring av mat- og drikkeaktiviteter, i samarbeid med 

lokal koordinator 

 Mulighet til å styrke samarbeidet mellom lokale produsenter og serveringsted i kommunene og 

region (mat i reiselivet) 

 Mulighet til å skape en salgsarena og synlighet for de minste lokalmatprodusentene i 

kommunene – en startarena hvor de nye og mindre aktørene kan teste seg – det kan igjen gi 

rekruttering til nye mat og drikkeprodusenter 

 Gratis deltakelse for produsenten. Oi! krever ikke deltakeravgift 

 Oppføring og synlighet på egen regionside på matriketmidt.no 

 Mulighet til å synliggjøre aktiviteter i aktivitetskalender på matriketmidt.no. Her kan det 

filtreres på kommune noe som gir mulighet til en komplett oversikt over alt som skjer lokalt 

 

MARKEDSFØRINGSPAKKE  

De ønsker å vise fram alt som skjer 5. -7. august, og gi den oppmerksomheten arrangement og 

aktiviteter fortjener. For å få til dette kan kommunen velge å bli med på en markedsføringspakke til kr 

7.500,- som synliggjør aktivitetene i kommunen og regionen.  

 

 Pressemeldinger om generell aktivitet og enkelthistorier 

 Digital annonsering i nettaviser 

 1 helside printannonse i lokalavis, uka før festivalen 

 Synlighet i Trøndersk Matfestival sine kanaler gjennom innlegg og annonsering (Facebook, 

Instagram og TikTok/ Snapchat) Kanalene har mange følgere og god rekkevidde i hele regionen 

 

Økonomi: 

 

Inntekter   

Bidrag fra alle kommunene 460 000 

Markedsføringspakker fra kommunene 270 000 

Samarbeidspartnere 500 000 

SUM 1 230 000 

    

Kostnader   

Ledelse, organisering 290 000 

Markedsføring 390 000 

Koordinering av aktivitet 550 000 

SUM 1 230 000 

 

Det søkes om 20.000 kr fra næringsfondet. 
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Vurdering: 

 

I juni-runden – kommunalt næringsfond – har vi 11 søknader til behandling. Vi har et totalbudsjett på 

700.000 kr og det er søkt om totalt 1.341.000 kr. 

 

I kommunestyrets møte – 27.05.2021 - SAK 99/21 (ESA 20/2582) – ble følgende vedtatt: 

 

1. Det innføres 4 søknadsfrister i året; 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember 

2. Den økonomiske rammen for hver tildelingsrunde settes til 700.000 kr 

3. Innkomne søknader blir behandlet i en og samme sak, der prioritereringer og tildelinger skjer 

innenfor rammen på 700.000 kr 

I tillegg: 

 

Kommunestyret har utvidet styringsdokumentet «satsningsområder» og pålegger administrasjonen å ta 

hensyn til følgende faktorer i vurderingen av nye søknader:  

 

a) Konkurransevridning må diskuteres grundigere 

b) Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender 

c) Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring - Tydeligere fokus på hovednæring 

d) Ha fortsatt fokus på primærnæringer - fiskeri og jordbruk/ matproduksjon 

e) Tilskuddet skal være utløsende. Det gjelder også om totalinvesteringen er høy og 

tilskuddsbeløpet blir en marginal del av finansieringen 

f) Aldersgrense på 18 år 

g) Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen 

h) Definisjonen av «lettomsettelige varer» skal skjerpes. Det skal legges inn en klausul om at det 

man investerer i, der man får tilskudd fra Næringsfondet, ikke kan selges i løpet av 2 år 

i) Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen innen 3 år etter mottatt tilskudd. Hvordan har 

utviklingen vært. Hvor viktig var støtten fra Næringsfondet 

j) Tilskuddsmottakere skal inviteres til formannskapet – informere om hvordan bedriften har 

utviklet seg 

 

Vurdering av innkomne søknader: 

 

Søker Tiltak/ Prosjekt Vurdering 

Hanna Daaes Hus, Sula Renovering Innstilling: 100.000 kr 

Arbeidet som gjøres på Sula er spennende og viktig. Etablering av galleri og kunstmuseum styrker 

Øyrekka og bidrar til at man tiltrekker seg flere gjester/ turister til Sula, noe som også får 

ringvirkninger for hele Øyrekka. 

Furberg Plastsveis & Service Investering i utstyr Innstilling: 63.000 kr 

Et positivt tilskudd til næringslivet på Frøya og kan lede til at virksomheten kan få flere ansatte. 

Inga-Lill Reppe Oppstart birøkter, investeringer Innstilling: 50.000 kr 

Vi opplever at flere satser på honningproduksjonpå Frøya. Næringsfondet skal ha fokus på 

matproduksjon. Birøkt utnytter de naturgitte forutsetningene vi har på Frøya. Dette er ikke ei 

hovednæring. 

Åkervika Birøkt Honningprod., driftsbygn, bifolk Innstilling: 100.000 kr 

Som over. Søker har opplevd at bi-samfunnene ikke har overlevd vinteren og tar forholdsregler for 

å sikre overvintring. Dette er ikke ei hovednæring. 

HEVD Nettverk nærings- og samfunnsint Innstilling: 0 kr 

Hevd er et begrenset nettverk som gjennomfører arrangement, med målsetting å dele erfaringer, 
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kunnskap og kompetanse. De baserer seg på kontingent fra medlemmer og sponsorinntekter fra 

næringsliv. Vurderer at dette ikke faller innenfor retningslinjene for næringsfondet. 

Sjøbjørg AS Eko-produksjon tang/ tare Innstilling: 0 kr 

Prosjektet har allerede fått støtte fra Innovasjon Norge og Regionalt Forskningsfond og skal inn i 

ny F&U-fase. Et tilskudd til prosejktet har ikke vært utløsende. 

Marine Metall Opplæring Innstilling: 100.000 kr 

Viktig for bedriften og skaper markedsfordeler som de kan dra nytte av også mot kunder utenfor 

kommunen. Positivt tilskudd til lokalt næringsliv, kompetanseheving. Tilskuddet vurderes som 

utløsende. 

Øyrekka Turistinformasjon Sommerpass-prosjektet Innstilling: 50.000 kr 

Virksomheten er en medlemsorganisasjon og en viktig funksjon for utvikling av reislivsnæringa, 

spesielt i Øyrekka men også for flere aktører på FastFrøya. Viktig at samarbeidet med den fysiske 

turistinformasjonen på Sistranda ivaretas. 

Frøya Næringsforum Tunnelrehab Kom.strategi Innstilling: 50.000 kr 

Det er et viktig arbeid som gjøres på mange fronter. Kommunikasjonskampanjen er lagt opp som et 

spleiselag der næringslivet i regionen er utfordret. 

Dalpro AS Trøndersk Matfestival 2021 Innstilling: 100.000 kr 

Det er søkt om 150.000 fra både Frøya og Hitra kommune for gjennomføring av Trøndersk 

matfestival 2021. Frøya kommune har avsatt 50.000 i budsjettet for 2021, så søknadsbeløpet til 

næringsfondet er på 100.000 kr. Dette har vært en viktig satsning for kommunen og 

matprodusentene i regionen. Korona-situasjonen ledet i 2020 til at den alternative matfestivalen – et 

sted nær deg – ble etablert. Det ble en suksess og de velger å videreføre den også i 2021. Fortsatt 

blir matfestivalen i Trondheim sentrum kraftig begrenset pga korona-situasjonen. Denne søknaden 

gjelder de innsatser som gjøres lokalt av Dalpro. 

Oi! Trøndersk Mat & Drikke Trøndersk Matfestival 2021 Innstilling: 20.000 kr   

Søknaden gjelder de insatser som Oi! Trønders Mat & Drikke tilbyr på overgripende plan. Denne 

er kommunisert gjennom Lakseregionen og en søknad som har gått til alle kommuner i regionen. 

 

 

Summering innstilling: 

 

Søker Tiltak/ Prosjekt Innstilling 

Hanna Daaes Hus, Sula Renovering 100 000 

Furberg Plastsveis & Service Investering i utstyr 63 000 

Inga-Lill Reppe Oppstart birøkter, investeringer 50 000 

Åkervika Birøkt Honningprod., driftsbygn, bifolk 100 000 

HEVD Nettverk nærings- og samfunnsint 0 

Sjøbjørg AS Eko-produksjon tang/ tare 0 

Marine Metall Opplæring 100 000 

Øyrekka Turistinformasjon Sommerpass-prosjektet 50 000 

Frøya Næringsforum Tunnelrehab Kom.strategi 50 000 

Dalpro AS Trøndersk Matfestival 2021 100 000 

Oi! Trøndersk Mat & Drikke Trøndersk Matfestival 2021 20 000 

    633 000 
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Kommunedirektøren tilrår derfor at det tildeles tilskudd til: 

 

 Hanna Daaes Hus, Sula – 100.000 kr 

 Furberg Plastsveis & Service – 63.000 kr 

 Inga-Lill Reppe – 50.000 kr 

 Åkervika Birøkt – 100.000 kr 

 Marine Metall – 100.000 kr 

 Øyrekka Turistinformasjon – 50.000 kr 

 Frøya Næringsforum – 50.000 kr 

 Dalpro AS – 100.000 kr 

 Oi! Trøndersk Mat & Drikke – 20.000 kr 

 

 Søknadene fra HEVD og Sjøbjørg AS avslås. 

 

 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen 

tidsfristen kan tilbudet falle bort  

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen 

avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt 

til å varsle kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter 

tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, 

forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt  

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende utbetales 

når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er innvilget 

 Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen innen 3 år etter mottatt tilskudd 

 

Fonderte midler innen vedtak beløper seg til kr. 3.014.627 
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/ Kommunestyret  

 

UTVIDET SAMARBEID LEGEVAKT SOMMEREN 2021  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret støtter kommunedirektørens vurderinger, og ber om følgende; 

 

Kommunedirektøren oppretter dialog med Hitra kommune, Legevakssentralen i Orkdalsregionen (LIO) 

og St.Olav og ber om muligheter for bistand på legevakt for sommeren 2021. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Legevakten i Orkdalsregionen (LIO) er et felles tilbud for kommunene Orkland, Skaun, Rennebu, Rindal, 

Surnadal, Heim, Hitra og Frøya.  

 

For kommunen Orkland, Skaun, Rennebu, Rindal, Surnadal, Heim har legevakten i Orkdalsregionen er åpen 

fra klokken 15.30 til 08.00 på hverdager, samt hele døgnet i helger og høytider. 

 

Frøya og Hitra kommune er tilknyttet LIO fra 20.00 – 08.00 på hverdager og fra 20.00 – 10.00 i helger og 

høytider.  

 

Frøya og Hitra kommuner har i tillegg samarbeidet om interkommunale legevakttjenester som et supplement til 

samhandlingsavtale om legevakt LiO. Frøya og Hitra deler legevakt annehver uke fra 16.00 – 20.00 på 

hverdager og fra 10.00 – 20.00 i helger og på høytider.  

 

21.05.21 fikk administrasjonen en tilbakemelding vedr arbeidssituasjon for legegruppen ved Frøya legekontor 

fra tillitsvalgt i legeforeningen.  

 

Det er kjent at fastlegeordningen har vært under et stort press over lang tid pga økende oppgaveoverføring og 

ansvar uten følgende økning i antall fastleger i landet.  

Dette har medført et sterkt arbeidspress som igjen har gjort at leger søker seg bort fra fastlegeyrket og 

ordningen er nå såpass presset at det er en reell fastlegekrise nasjonalt. Frøya har hatt en økning i antall 

hjemler de siste årene men likevel opplever legene at tiden ikke strekker til.  

 

Over flere år har det vært vanskelig å få til gode vikarer ved ferier og foreldrepermisjoner som ofte har endt i 

stor andel med leger fra viakrbyrå med kortere vikariater og med varierende kompetanse. 

  

Situasjonen er nå at en lege i foreldrepermisjon uten at en vikar er på plass igjen. Med en presset 

arbeidshverdag i utgangspunktet, melder de at at de ikke har kapasitet til å ivareta 1000 pasienter ekstra fordelt 

gjenværende leger.  
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I henhold til Rammeavalen ASA 4310 pkt 13 og 14 har ikke legene ansvar for å dekke kollegialt ved slik type 

fravær. Legene har en plikt til å yte øyeblikkelig hjelp til våre innbyggere i kommunen, men situasjonen er nå 

at 1000 pasienter ikke har en lege å henvende seg til for ikke-akutte problemstillinger. 

  

Med bakrunn i henvendelsen fra tillitsvalgt fra legeforeningen ble det gjennomført et møte der vi kom fram til 

løsninger som kunne avhjelpe på kort sikt og lang sikt. Et av de kortsiktige tiltakene er en forespørsel til LIO 

om de kan ta hele eller deler av legevakten i sommeravviklingen. 

 

Det er også et langsiktig tiltak om økning av fstlegehjemmel. Dette vil det komme egen sak på i august.  

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune har over flere år slitt med å rekruttere fastleger til vikariater ved Frøya legekontor. Fordelen 

har vært at de leger vi har er stabilie og det har vært liten utskifting. Vi må imidlertid legge til rette for 

løsninger slik at vi tar vare på og beholder de fastleger vi har.Vi som kommune, som har et ansvar for å sørge 

for legetjenester til innbyggerne, trenger en velfungerende og stabil fastlegeordning. 

 

For å ivareta og bistå i fastlegenes totale arbeidsbelastning vurder kommunedirektøren det som hensiktsmessig 

at vi ser på løsningen på hvordan vi kan bruke de samlede legeressurser på en bedre måte. Og som et 

strakstiltak vurderer kommunedirektøren at med å avhjelpe vaktbelastningen i legevakt med å inngå et utvidet 

samarbeid med LIO for sommeren vil vi ta av litt for belastningen.  

 

Innbyggernes trygghet, og faglig forsvarlighet ligger alltid til grunn for slike vurderinger. Felles 

samarbeidsutvalg for legetjenesten Hitra/Frøya, har gjort en kartlegging av hvilke henvendelser befolkningen 

kommer med i tiden lokal legevakt er åpen. Kartleggingen viser at de aller fleste henvendelser kunne vært 

håndtert i legekontorenes åpningstid eller kan avventes til dagen etter og i ordinær åpningstid for 

legekontorene. Det er heller ikke et stort antall av henvendelser per ettermiddag/kveld. Alt av akutt sykdom 

håndteres av ambulanse og gjerne med en direkte overføring til StOlav for vurdering der.  

Vurderingen er derfor at en overføring av legevaktstimer fra lokal til regional legevakt er innenfor 

forsvarlighetens rammer, men krever en god samhandling på kapasitet for ambulansetjeneste, noe vi vil gå i 

dialog med St Olav på. 

 

Avstand til nærmeste sykehus er også et element som har endret seg betydelig det siste året. Per nå ligger vi på 

en kjøretid til sykehus som er på linje med flere av de andre kommunene i LIO-samarbeidet. Ett eksempel er 

Surnadal kommune, med lik reisevei som Frøya. Surnadal har kun 2 timer lokal legevakt på helg, all øvrig tid 

forholder innbyggerne seg til LIO. 

 

Det bør nevnes at dagens vaktbelastning for våre lokale leger er lokal legevakt (annenhver uke Hitra – Frøya), 

bakvakt for leger under utdanning (LIS1), kommunens vakter i LIO-samarbeidet (uten avkortning for at vi har 

lokal legevakt), og bakvaktsfunksjon også i LIO dersom behov for utkalling av flere leger. Dette er en 

uforholdsmessig belastning på gjenværende leger når også flere av våre stabile leger ikke deltar i vakt grunnet 

alder eller andre oppgaver/årsaker. 

 

Sett i lys av disse vurderingene synes det som formålstjenlig å se på en midlertidig løsning for sommeren, slik 

at vi beholder de stabile legekreftene vi har, uten å risikere at vi mister arbeidskraft grunnet arbeids- og 

vaktbelastning. 

 

Kommunedirektøren anbefaler at det innledes dialog med Hitra og St.Olav opp i mot interkommunal legevakt 

da dette vil være med på å sikre faglig forsvarlighet for innbyggerne. 

 

Økt ugift (økt betaling til LIO mv) som følge av dette tiltaket dekkes innenfor legetjenestens rammer. 
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KLAGE PÅ VEDTAK OM BARNEHAGEPLASS MINA IVERSEN HAMMERVIK 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune opprettholder tilbud om barnehageplass for Mina Iversen Hammervik ved 

Nesset barnehage 

2. Mina Iversen Hammervik står på venteliste ved Nabeita oppvekstsenter avd. barnehage, Rabben 

barnehagedrift AS og Sistranda Kystbarnehage AS. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Søknad om barnehageplass 

2. Vedtak om barnehageplass 

3. Klage på vedtak om barnehageplass 

4. Vedtekter for kommunele barnehager i Frøya kommune 

5. Utdypning av klage på vedtak om barnehageplass. 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har rutiner rundt samordet opptak i henhold til barnehageloven § 17 «Samordnet 

opptaksprosess i kommunen» der alle barnehager i kommunen, både kommunele og private deltar på lik linje. 

Søknadfrist for å komme med i samordnet opptak er 20. mars hvert år, og opptaket til kommende barnehageår 

blir foretett innen kort tid etter friste har utløpt. 

 

§ 17.Samordnet opptaksprosess i kommunen 

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. Kommunen skal legge til 

rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes 

ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal 

likebehandling av barn og likebehandling av kommunale og private barnehager sikres. 

Forvaltningsloven kapittel IV til VI gjelder ikke for opptak i barnehage. Departementet kan gi 

forskrift om behandling av søknader om opptak i barnehage. 
 

 

Prosessen med opptak gjøres i henhold til barehageloven § 16 «Rett til plass i barnehage» og kommunens 

vedtekter punkt 4. Barnehageopptak. Frøya kommunen har vedtatt en rekke kriterier som legges til grunn for 

prioriteringer;  

 

 Barn med nedsatt funksjonsevne; jfr. Lov om barnehager § 13 

 Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenester §§4-4 og 4-12. 

 Barn som skriftlig blir tilrådd barnehageplass av Pedagogisk Psykologisk Tjeneste  

(PPT) og helsetjenesten. 

 Barn som søker overflytting til annen barnehage. 

 Barn med flerspråklig bakgrunn.  
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 Barn som ikke har hatt barnehageplass tidligere, gis fortrinnsrett dersom det er deres  

siste barnehageår før skolestart. 

 Barn som allerede har plass i barnehagen og ønsker utvidelse av plassen. 

 Søsken til barn i barnehagen. 

 Barn som tidligere har søkt og ikke fått barnehageplass i kommunen.  

 Barn bosatt i andre kommuner enn Frøya kommune kan gis plass i kommunens  

barnehager, dersom det foreligger avtale om overføring av tilskudd fra  

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

Kommuneplan; Samfunnsdel - Mål om tilflytting). 

 Barnehageplasser som er til overs etter at barn med ovennevnte kriterier er tatt opp,  

tildeles plass etter opplysninger gitt i søknadsskjemaet. Dersom det ikke er mulig å  

skille to barn tildeles plassene ved loddtrekning. 

 

Ut fra disse kriteriene prioriteres barna slik: 

Prioritet Kriterie 

1 Barnet har vedtak etter Lov om barneverntjenester 

1 Barnet har nedsatt funksjonsevne 

1 Barnet har status som flyktning 

2 Barnet har anbefaling fra lege, helsestajonen eller PP Tjenesten 

2 Søker overføring av plass fra annen barnehage 

3 Siste år i barneheg før skolestart 

4 Utvidelse av eksisterende plass 

5 Ny søknad om plass hvor søsken har plass 

6 Fremedspråklige om minoritetsspråklige 

 

 

§ 16.Rett til plass i barnehage 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har 

etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med denne loven med forskrifter. 

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om barnehageplass, har 

etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den måneden barnet fyller ett år i samsvar med 

denne loven med forskrifter. 

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen. 
 

Kunnskapsdepartementet har sendt brev til alle kommuner om generell innføring i retten til barnehageplass, 

punkr 3.4 omhandler saksbehandlingsregler ved opptak. 

Rett til barnehageplass - informasjon til kommuner og fylkesmenn 

 

3.4 Saksbehandlingsregler ved opptak 

Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage er fastsatt ved kongelig resolusjon av 16. 

desember 2005 med hjemmel i barnehageloven § 12. Rett til barnehageplass medfører ikke endringer i 

saksbehandlingsreglene. 

 

I henhold til forskriften § 2 skal barnehagens vedtekter definere barnehagens opptakskrets og opptakskriterier. 

Barn innenfor opptakskretsen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven § 13 skal alltid prioriteres 

først. Den øvrige prioriteringen kan variere fra barnehage til barnehage, og loven gir ingen føringer her. 

 

Det følger av Ot.prp. nr. 52 pkt. 4.7.6 at kommunen har oppfylt retten til barnehageplass for søkere som har 

fått barnehageplass i samsvar med første eller andre ønske, eller i samsvar med § 12a. Dette betyr at 

kommunen kan oppfylle retten til barnehageplass på tre måter: 

 

 Barnet får sitt første ønske oppfylt 

 Barnet får sitt andre ønske oppfylt 

 Barnet får et tilbud om annen barnehage, men som likevel er i samsvar med § 12a. 

 

Søkere som takker nei til et slikt tilbud, vil ikke ha rett til å motta et nytt tilbud fra kommunen. 
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Søkere som ikke har fått sitt første ønske oppfylt, har imidlertid rett til å bli satt på søkerliste ved denne 

barnehagen, jf. forskriften § 3 andre ledd. Retten til å bli satt på søkerliste gjelder uavhengig av om søker har 

akseptert den tilbudte barnehageplassen eller ikke. 

 

Departementet gjør oppmerksom på at retten til barnehageplass etter § 12a er oppfylt for barn som har fått et 

tilbud i samsvar med ett av punktene 1 til 3 ovenfor og at retten til å bli satt på søkerliste kun er en mulighet 

for de som ønsker å få plass i en bestemt barnehage. 

 

Departementet uttalte i Ot.prp. nr. 52 pkt. 4.5.5.1 at klagerett på vedtak om opptak i barnehage følger av 

forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 6. Ved hovedopptak kan søker klage 

over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken har fått sitt første eller 

andre ønske oppfylt, jf. § 6 første ledd. 

 

Barnehageloven § 6 andre ledd gjelder som i dag, da kommunen bare er forpliktet til å ha ett opptak i året vil 

rett til barnehageplass ikke få betydning for eventuelle supplerende opptak i løpet av året. 

  

 

Vurdering: 

Frøya kommune forholder seg til lovfestet rett til oppstart jamfør § 16 1. og 2. ledd, men skiller ikke på 

fødselsdatoer. Slik at alle født innen utgangen av august stiller i utgangspunktet likt, likeledes alle født i 

september, oktober og november.  

 

Frøya kommune forfordeler ikke barn ut fra foreldre ansettelsesforhold, slik at egne ansatte har ikke fortrinn og 

det vil ikke være en del av vurderingen ved opptak. Dette for å sikre likebehandling av alle barn i kommunen 

uavhengig av om forelre er i jobb, privat ansatt eller ansatt i det offentlige. Kommunen er kjent med at dette er 

kriterier andre barnehager kan operere med, slik at de kan tilrettelegge for egne ansatte, men ønsker ikke selv å 

være en del av slik praksis da det vil få meget uheldig utslag for foreldre uten ansettelses forhold til kommune. 

Foreldres arbeidstider vil heller ikke være en del av vurderingen, og det forutsettes at foreldre kan hente og 

bringe sitt barn innenfor barnehagens åpningstider, og slik at barnet ikke overstiger oppholdstiden i 

barnehagen som er satt til 9 timer per dag. 

 

For kommunale barnehager i Frøya kommune anses kommunegrensen som opptakskrets, slik at familier med 

bosted utenfor Frøya kommune ikke kommer inn under kommunale barnehagers opptakskrets. 

Barn med bostedsadress i annen kommune, og som ikke omhandles av kommunens kriterier om tilflytting, 

settes av denne grunn sist i prioriteringen ved opptak.  I praksis vil det bety at disse barna kun får plass om det 

er ledige plasser etter at alle barn med bosted i kommunen er tildelt plass, også i de tilfeller der foreldrene 

jobber i Frøya kommune.  

 

Foresatt søkte om barnehageplass for Mina Iversen Hammervik f. 03.09.20 innen fristen for kommunens 

hovedopptak for barnehageåret 2021/22. Mina var dermed del av hovedopptaket og hennes rettigheter ble i 

såmåte ivaretatt. Hennes søknad ble vurdert etter overstående lovkrav og kriterier, samt saksbehandlingsregler 

for opptak.  

Mina står per i dag på venteliste for plass i barnehagene som var høyere på prioriteringslisten, noe som betyr at 

om det blir ledig plass i løpet av kommende barnehageår kan hun tilbys denne plassen. Det er imidlertid ikke 

mulig å si om, eller når det kan skje da det avhenger av at et annet barn flytte fra barnehagen der de ønker plass 

til Mina. 

Per i dag er det ingen ledige plasser for barn melleom 1-3 år ved Nabeita oppvekstsenter avdeling barnehage 

som er foreldrenes første ønske. 
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DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG ORGANISASJONER 2021 

SØKNAD OM KULTURMIDLER 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune har avsatt totalt kr. 250 000 til drift og aktivitetstilskudd for frivillige lag og 

organisasjoner.  Kr. 160 000 avsettes til idretten og er øremerket barn og unge i aldersgruppen 0-19 

år. Fordelingen av idrettens andel foretas av Frøya Idrettsråd i tråd med inngått avtale med Frøya 

kommune. 

Resten, Kr 90 000 fordeles som følgende: 

  Grendalag:       

1 Hamarvik Grendalag     4 500 

2 Klubben grendalag     4 500 

3 Mausund Grendalag     4 500 

4 Nesset Grendalag     4 500 

5 Uttian Grendalag     4 500 

6 Valen Grendalag     4 500 

7 Sørburøy Velforening     4 500 

8 Skjønhals Kretslag     4 500 

9 Grendalaget Lyngblomst     4 500 

10 Dyrvik Grendalag     4 500 

11 Sistranda Grendalag     4 500 

12 Dyrøy Grendalag     4 500 

13 Bogøy Grendalag     4 500 

14 Sula Grendalag     4 500 

15 Sauøy Velforening     4 500 

16 Flatval Grendalag     4 500 

17 Stølan Kretslag     4 500 

18 Titran Grendalag     4 500 

          

  Andre:       

19 Livsglede for eldre     2 000 

20 Sangkoret Havdur     2 000 

21 H/F-ornitologisk forening     2 000 

22 Frøyværingen     1 500 
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23 Mausund seniordans     1 500 

24 Øyrekka Turistinformasjon       

          

  Idrett:       

25 Frøya Klatreklubb 6   aktive under 20 år     

26 HF Taekwon-do 18 aktive     

27 Nabeita IL 53 aktive     

28 Frøya IL 308 aktive     

29 NMK Frøya 0 aktive     

30 IGA-Frøya 0 aktive     

          

    385 aktive     

          

    Samlet sum 0 90000 

 

 

Vedlegg: 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Midlene ble annonsert på kommunenes hjemmeside/Facebook side og i lokal presse. I tillegg har 

grendalag og medlemmer av Frøya Idrettsråd fått mail om ordningen. 

Frøya kommune hadde ved fristens utløp mottatt 30 søknader, hovedsakelig fra grendalag og 

idretten. Antall søknader er høyere enn i 2020. 

Alle søknader er gjennomgått og vurdert opp mot kriteriene som er vedtatt for ordningen. 

Idrettens andel av midlene skal etter at dette vedtaket er fattet fordeles i samråd med Frøya 

Idrettsråd. Idrettsrådet har som prinsipp at blidlene fordeles på aktive barn i aldersgruppen 0-19 år. 

Fordelingen til idretten vil bli foretatt så snart vedtak på fordeling av den øvrige potten er fattet. 

 

Vurdering: 

Gjennom gjennomgangen har kommunedirektøren skaffet seg et godt inntrykk av det store og viktige 

arbeidet som legges ned av ulønnede ildsjeler, ledere, trenere og foreldre i Frøya kommune. I et 

folkehelseperspektiv er alt frivillig arbeid viktig, enten det er fysisk aktivitet gjennom idretten eller 

tilrettelegging for trivsel, inkludering eller sosialt samvær grendene og andre organisasjoner. 

Når det gjelder grendelaga har kommunedirektøren valgt å legge seg på samme tilskuddsbeløp for 

alle, dette fordi mye av pengene brukes på ulike forsamlingshus som er viktig for det sosiale livet i 

grendene våre. Her kan det legges til at flere grendalag har søkt og fått innvilget midler fra 

grendalagsfondet som er øremerket større prosjekter i grendene. 

Kommunedirektøren har innstillet alle søkere for tildeling, da med unntak av øyrekka.no som i sin 

medlemsmasse har hovedsakelig medlemmer som driver kommersielt. Kan legge til at øyrekka.no i 

2020 fikk tildelt til sammen kr. 192 025 fra kommunens næringsfond.  

Ny saldo på den konto som blir belastet: Avsatt beløp kr. 250 000. 
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GRENDALAGSFOND 2021 - DYRVIK OG ERVIK GRENDALAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Dyrvik og Ervik grendalag innvilges et tilskudd på kr. 100 000 til skifting av tak på forsamlingshus. 

Frøya kommune utbetaler 50% av tilskuddet på bakgrunnen av søknaden, resterende del utbetales når 

regnskap og bekreftelse på gjennomført tiltak leveres, og befaring er gjennomført. 

Frøya kommune forutsetter at tiltaket er iverksatt innen 6 måneder. 

Realiseres ikke omsøkt tiltak vil utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt. 

 

Vedlegg: 

 

- Søknad 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Dyrvik skal sammen med Ervik grendalag foreta nødvendig reparasjon av taket på forsamlingshuset 

Havgløtt. 

Dette er et viktig samlingspunkt for de to grandene og den nødvendige reparasjonen er et stort løft 

for lagene. Innhentet tilbud på arbeidet viser en kostnad på kr. 435 500 inkl. mva. 

Havgløtt brukes til utleie for arrangementer, juletrefester, St.Hans-feiring og andre sosiale 

sammenkomster for grendenes innbyggere. «Vi håper på støtte fra grendalagsfondet slik at det 

fortsatt kan tilrettelegges for aktivitet i grendene. Dette er viktig med tanke på inkludering av nye 

innbyggere i grenda og opp mot barn og unge» heter det i søknaden. 

Kriteriene (vedtatt politisk): 

Hvem kan søke: 

- Grendalag i Frøya kommune 

- Organisasjonen må være åpen og ikke utestenge grupper og personer på bakgrunn av relegion,       

etnisk bakgrunn, sosial tilgjengelighet eller politisk syn. 

- Organisasjonen må munne dokumentere minst 12 medlemmer- 

Hva kan det søkes om: 

- Trivselstiltak i grendene, sosiale møteplasser. 
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- Tiltak for formidling av lokal historie tilgjengelig for allmenheten. 

- Det kan IKKE søkes midler til drift 

- Tiltakene må ha universell utforming. 

Søknaden: 

- Må inneholde en beskrivelse og et budsjett for tiltaket. 

-Inneholde kart, tillatelser – ex. ev. byggetillatelse og grunneieravtale. 

- Oversikt over dugnad. 

Det kan søkes om: 

- Dekning av 50 % av tiltaket, maksimalt kr. 100 000 pr. tiltak. 

 

Prioriterte tiltak: 

1. Tiltak rettet mot barn og unge. 

2. Tiltak for allmenheten (alle innbyggere på Frøya). 

3. Nye aktiviteter. 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren finner at prosjektet tilfredsstiller kriteriene skissert i kommunestyrevedtak 

19/2326. 

Tiltaket beskrevet av Dyrvik Grendelag og Ervik grendalagene viktige for å oppgradere og 

vedlikeholde møteplassen Havgløtt for de to bygdene. I tillegg er Havgløtt en viktig historisk bygning 

på Frøya, en bygning som i sin tid var etablert og drevet av sanitetsdamene. 

Kommunedirektøren er imponert over og setter stor pris på innsatsen grendelagene på Dyrvik og i 

Ervika gjør og ønsker å støtte opp om tiltaket. 

 

Saldo på kto. for Grendalagsfond er før vedtak kr. 2 960 183. 
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GRENDALAGSFOND 2021 - FLATVAL GRENDALAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Flatval grendalag innvilges et tilskudd på kr. 100 000 til oppgradering av parkeringsplass og opprusting 

av vei fram til bygdas badevann, Husvatnet. 

Frøya kommune utbetaler 50% av tilskuddet på bakgrunnen av søknaden, resterende del utbetales når 

regnskap og bekreftelse på gjennomført tiltak leveres, og befaring er gjennomført. 

Frøya kommune forutsetter at tiltaket er iverksatt innen 6 måneder. 

Realiseres ikke omsøkt tiltak vil utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt. 

 

Vedlegg: 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Flatval grendalag ønsker å ruste opp parkering og vei fram til Husvatnet, bygdas populære badevann. 

Grendalaget ønsker å tilrettelegge for bevegelseshemmede og sørge for at nødetatene skal ha enkel 

tilgang ved behov. 

Flatval grendalag har innhentet tilbud på denne jobben og har estimert en kostnad på kr. 141 000, i 

tillegg kommer utgraving av parkering og heving av vei. Tilbudet er gitt av Hitra Anleggservice AS. 

Grendalaget har kalkulert totale kostnader til kr. 200 000 inkludert dugnad. 

«Dette er mye penger for oss, så vi sender en forespørsel til grendalagsfondet for å høre om dette er 

noe vi kan søke på» heter det i søknaden. 

Flatval har tidligere fått tildelt kr. 91 877 til opparbeidelse av lekeplass og oppholdsområde samt 

oppgradering av klubbhus. Dette arbeidet er nå ferdigstilt. 

  

Kriteriene (vedtatt politisk): 

Hvem kan søke: 

- Grendalag i Frøya kommune 

- Organisasjonen må være åpen og ikke utestenge grupper og personer på bakgrunn av religion,       

etnisk bakgrunn, sosial tilgjengelighet eller politisk syn. 

- Organisasjonen må munne dokumentere minst 12 medlemmer- 
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Hva kan det søkes om: 

- Trivselstiltak i grendene, sosiale møteplasser. 

- Tiltak for formidling av lokal historie tilgjengelig for allmenheten. 

- Det kan IKKE søkes midler til drift 

- Tiltakene må ha universell utforming. 

Søknaden: 

- Må inneholde en beskrivelse og et budsjett for tiltaket. 

-Inneholde kart, tillatelser – ex. ev. byggetillatelse og grunneieravtale. 

- Oversikt over dugnad. 

Det kan søkes om: 

- Dekning av 50 % av tiltaket, maksimalt kr. 100 000 pr. tiltak. 

 

Prioriterte tiltak: 

1. Tiltak rettet mot barn og unge. 

2. Tiltak for allmenheten (alle innbyggere på Frøya). 

3. Nye aktiviteter. 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren finner at prosjektet tilfredsstiller kriteriene skissert i kommunestyrevedtak 

19/2326. 

Tiltaket beskrevet av Flatval grendelag viktige for å oppgradere og vedlikeholde møteplassen ved 

Husvatnet, som er en populær samlingsplass for innbyggerne i grenda, og for andre innbyggere på 

Frøya samt tilreisende.  

Kommunedirektøren er imponert over og setter stor pris på innsatsen Flatval grendalag gjør og 

ønsker å støtte opp om tiltaket. 

 

Saldo på kto. For Grendalagsfond er før vedtak kr. 2 960 183 
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TV-AKSJONEN NRK 2021  

 

 

Forslag til vedtak: 
 

Komiteen for TV-aksjonen 2021 settes sammen slik: 

Politisk, 2 representanter 

Varaordfører – leder 

Representant fra mindretallet – velges av formannskapet 

 

Administrasjonen, 3-4 representanter 

Frivilligsentralen 

Frøya Ungdomsråd 

Kommunalsjef oppvekst og kultur 

Suppleres med en repr. ved behov 

 

Vedlegg: 

 

Anmodning fra fylkeskoordinator 

 

Saksopplysninger:   

 

TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon, den er blitt et felles møtepunkt for dugnad og 

frivillighet i Norge. I år går TV-aksjonen av stabelen 24 oktober. 

TV-aksjonen 2021 går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. Hvert tredje sekund blir en 

jente giftet bort et sted i verden. Barneekteskap bremser utvikling og opprettholder fattigdom. Med 

åters TV-aksjon skal man nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i 

Bangladesh, Nepal, Mali og Niger. Sammen skal vi gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid. 

I mottatt brev fra fylkeskoordinator oppfordres kommunene til å nedsette en lokal komite og sier at 

den er essensiell for en vellykket TV-aksjon. 

 

Vurdering: 

 

Kommunekomiteen settes sammen som tidligere år. Politisk ledelse, frivilligheten, Frøya 

Ungdomsråd og administrasjonen er representert.  
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2020 ble et spesielt år på grunn av pandemi og elektronisk innsamling via bøsser på nettet. Komiteen 

i 2020 fungerte ikke så aksjonen ble styrt av varaordfører og frivilligsentralen med masse hjelp fra 

kommunens grendalag. Grendelaga er helt avgjørende for tv-aksjonen på Frøya. 
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/ Kommunestyret  

 

MØTEPLAN 2. HALVÅR 21  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 
 

Møteplan 2. halvår 2021 
 

 

Utvalg August September Oktober November Desember Januar-22 

KST 26.08* 23.09 28.10 25.11 16.12 23.01 

FSK 17.08 

 

07.09 

29.09 

30.09 

05.10 

19.10 

09.11 

10.11 

23.11 

07.12 18.01 

HOOK 24.08 14.09 12.10 04.11 

 

08.12 11.01 

HOAT 19.08 16.09 

** TSU  

14.10 04.11 

18.11  

09.12 

** TSU  

13.01 

FUR             

FEB 18.08 22.09 13.10 04.11 08.12 19.01 

KU   01.09.21 20.10     01.12 

 
Møtedager og tidspunkt: 
 

 Kommunestyret;       torsdager med møtestart kl. 10.00 

 Formannskapet:       tirsdager med møtestart   kl. 09.00 

 Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur;  tirsdager med møtestart  kl. 09.00  
  (unntatt onsdag 08.12) 

 Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester;   torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 Frøya eldre- og brukerråd;      onsdager med møtestart  kl. 10.00 

 Frøya ungdomsråd;       mandager med møtestart kl. 15.30 

 Kontrollutvalget;       onsdager med møtestart   kl. 10.00 
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Merknader til møteplanen: 
 
*      Kommunestyrets augustmøte kan bli avlyst dersom lite saker 
* *   Trafikksikkerhetsutvalget 
 

 Felles formannskapsmøte med Hitra, Trondheim og Nærøysund 29.09-30.09 (I Nærøysund) 

 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 09. og onsdag 10. november 

 Budsjettmøte HOOK og HOAT, 04.11.21 (FUR og FEB inviteres også)  

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 16. desember 

 Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.  

 Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.  
 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/1176    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 18.05.21  

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møte 18.05.21 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 18.05.21 
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KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 
 Budsjettprosessen 2022  

o Investeringsbudsjettet 

o VAR 

 Status Covid-19 

o Sommer og beredskap 

 Status uønsket hendelse 

 Status teknisk utsyr i kommunale bygg  

o Drøfting av strategi for oppgradering  

 Prosjekt CATCH, status (unge fiskere) 

 Brannveien inn til helsehus på Bekken 

 Status brannsamarbeidet  

 Evt andre drøftinger i møtet 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 
22.juli-markering i Sletta kirke. 

Frøya kommune hadde møte med OECD. Invitert til å gi innspill til rapport om norsk økonomi og 

spesialkapittel om bolig.  

Arbeidet med tunnelutbedring.  

Nasjonalt havbruksjubileum.  

Generalforsamling Dalpro.  

Utdeling Drømmestipend til Gils Rooker. 

Møte politimester Nils Kristian Moe sammen med Hitra kommune.  

Arena Trøndelag 9.-10. juni. 

Interkommunalt politisk råd 11. juni.  
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Kommunestyret 

 

TERTIALRAPPORT 1.TERTIAL 2021  

 

Forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar tertialrapporten for 1.tertial 2021 til orientering. 

 

 

Saksopplysninger:   
 

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

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

Årsregnskap rapporteres i mai i påfølgende år.   

 

Vurdering: 

 
Med ny programvare, «FRAMSIKT» har digitaliseringen innenfor budsjett og økonomi gitt en nye 
verden hva gjelder å få god oversikt, styring og oppfølging med budsjett og regnskap. Dette gjelder 
både ute i tjenestene, rapportering til kommunedirektøren og videre til politisk nivå. 
 
Årets første tertialrapport er derfor heldigital – dvs at den enkelte, hvor som helst i verden, kan få et 
godt innblikk i hvordan rammeområdene og Frøya kommune drives.  
 
Denne første tertialrapporten er noe begrenset i omfang og dybde. Her må vi prøve oss litt frem, for 
å få til den rapporten som er ønskelig og mest formålstjenlig og forståelig. Denne digitale utgaven 
av tertialrapporteringen kan skreddersydd etter de behov man har.  
 
Derfor ber Kommunedirektøren om tilbakemelding på om denne rapportens skjema, 
sammenligninger og vurderinger er forståelig og gir den informasjon man ønsker/søker. På dette 
grunnlag vil nok 2. tertialrapport som kommer i september være mer omfattende. 
 



En kort oppsummering av driften på rammeområdene etter første tertial viser at vi har et 
merforbruk på kr 8,5 millioner.  
 
Merforbruk på rammeområdene skyldes i hovedsak:  

 Ekstrakostnader ifb Covid-19 epidemien med 2,75 mill kr. Hva vi får refundert av disse 
ekstra koronakostnadene er pt ikke klarlagt.  

 Økt bruk av vikartjenester innenfor barnevernstjenesten og pleie og omsorg som følge 
manglende kompetanse og for å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud med 2,92 mill kr. 

 Som i 2020 vedvarer utfordringene våre med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra ST. 
Olavs. Dette har så langt i år medført ekstrakostnader på 0,35 mill kr. 

 En del av prosjektene (spesielt på teknisk) som er igangsatt etter politisk bevilging, er 
midlertidig «finansiert» over driften. Disse utgiftene skal finansieres gjennom egne 
bevilgninger og fond. Disse avregningen skjer ½-årsvis. Dette ca 3,0 mill kr.  

 Videre utgjør merforbruket avvikende periodisering av inntekter og refusjoner mellom vårt 
regnskapssystem VISMA og FRAMSIKT og utgjør om lag 3 mill kr. Dette er inntekter og 
refusjoner som kommer i juni. Disse periodiseringsforskjellene bli samstemte ifb med 2. 
tertialrapportering.  

 
Ser man på totalregnskaper for kommunen første tertial har vi et Netto driftsresultat på minus 2,77 
mill kr. (se også under FLISA "Utvalgte nøkkeltall" på forsiden. 
 
Når det gjelder sykefraværet er det for hele kommunen i 1. tertial på 8,93 % med henholdsvis 3,9 % 
på korttidsfravær og 5,03 % på langtidsfravær (over 16 dager). Sammenlignet med samme periode i 
2020, var korttidsfraværet på 0,8 % og langtidsfraværet på 9,2 %.  
 
Det er gledelig å se at langtidsfraværet er redusert med 4,17 %. Det at korttidsfraværet er økt i 
samme periode med 3,1 % kan i all hovedsak kobles til koronasituasjonen med pålagt fravær ifb 
med karantene og smitte.   

 

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

«Dokumenter for politikere». 

 

https://pub.framsikt.net/2021/froya/mr-202104-tertfr/ 
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Forord 
 
Med ny programvare, «FRAMSIKT» har digitaliseringen innenfor budsjett og økonomi gitt en nye verden 
hva gjelder å få god oversikt, styring og oppfølging med budsjett og regnskap. Dette gjelder både ute i 
tjenestene, rapportering til kommunedirektøren og videre til politisk nivå. 

Årets første tertialrapport er derfor hel-digital – dvs at den enkelte, hvor som helst i verden, kan få et 
godt innblikk i hvordan rammeområdene og Frøya kommune drives.  

Denne første tertialrapporten er noe begrenset i omfang og dybde. Her må vi prøve oss litt frem, for å få 
til den rapporten som er ønskelig og mest formålstjenlig og forståelig. Denne digitale utgaven av 
tertialrapporteringen kan skreddersys etter de behov man har. Derfor ber Kommunedirektøren om 
tilbakemelding på om denne rapportens skjema, sammenligninger og vurderinger er forståelig og gir den 
informasjon man ønsker/søker. På dette grunnlag vil nok 2. tertialrapport som kommer i september 
være mer omfattende. 

En kort oppsummering av driften på rammeområdene etter første tertial viser at vi har et merforbruk på 
kr 8,5 millioner.  

Merforbruk på rammeområdene skyldes i hovedsak:  

 Ekstrakostnader ifb Covid-19 epidemien med 2,75 mill kr. Hva vi får refundert av disse ekstra 
koronakostnadene er pt ikke klarlagt.  

 Økt bruk av vikartjenester innenfor barnevernstjenesten og pleie og omsorg som følge av 
manglende kompetanse og for å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud med 2,92 mill kr. 

 Som i 2020 vedvarer utfordringene våre med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra St Olavs. 
Dette har så langt i år medført ekstrakostnader på 0,35 mill kr. 

 En del av prosjektene (spesielt på teknisk) som er igangsatt etter politisk bevilging, er midlertidig 
«finansiert» over driften. Disse utgiftene skal finansieres gjennom egne bevilgninger og fond. 
Disse avregningen skjer ½-årsvis. Dette utgjør ca 3,0 mill kr.  

 Videre utgjør merforbruket avvikende periodisering av inntekter og refusjoner mellom vårt 
regnskapssystem VISMA og FRAMSIKT på om lag 3 mill kr. Dette er inntekter og refusjoner som 
kommer i juni. Disse periodiseringsforskjellene bli samstemte ifb med 2. tertialrapportering.  

Ser man på totalregnskaper for kommunen første tertial, har vi et Netto driftsresultat på minus 2,77 mill 
kr. (Se også under FLISA "Utvalgte nøkkeltall" på forsiden). 

Når det gjelder sykefraværet er det for hele kommunen i 1. tertial på 8,93 % med henholdsvis 3,9 % på 
korttidsfravær og 5,03 % på langtidsfravær (over 16 dager). Sammenlignet med samme periode i 2020, 
var korttidsfraværet på 0,8 % og langtidsfraværet på 9,2 %. Det er gledelig å se at langtidsfraværet er 
redusert med 4,17 %. Det at korttidsfraværet er økt i samme periode med 3,1 % kan i all hovedsak 
kobles til koronasituasjonen med pålagt fravær ifb med karantene og smitte.   

  Sistranda dato: 4. juni 2021 

  

Roger A. Antonsen                                                                                        Beathe Sandvik Meland 

Økonomisjef                                                                                                   Kommunedirektør 
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Innstilling til vedtak 
Kommunestyret tar tertialrapporten for 1.tertial 2021 til orientering. 

Totaloversikt økonomi 
Beløp i 1000       
 Budsjett 

hiå. 
Regnskap 

hiå. 
Avvik hiå. Budsjett 

2021 
Årsprognose Prognose 

årsavvik 
Sentrale inntekter -120 010 -141 144 21 134 -360 175 -360 175 0 
Netto finansutgifter og inntekter 13 156 11 855 1 300 68 492 68 492 0 
Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner -952 -1 781 829 -2 858 -2 858 0 
Til disposisjon -107 807 -131 070 23 263 -294 541 -294 541 0 

Fellestjenester 14 112 16 279 -2 167 40 149 40 149 0 

Oppvekst 40 829 41 314 -485 113 654 113 654 0 

Helse og mestring 52 597 54 783 -2 186 144 174 144 174 0 

Kultur og idrett 2 607 1 892 716 7 342 7 342 0 

Teknisk 7 532 11 595 -4 063 18 351 18 351 0 

Inntekter 0 26 -26 -29 009 -29 009 0 

Finans -40 270 -310 -120 -120 0 

Sum disponering 117 637 126 158 -8 521 294 541 294 541 0 

       

Merforbruk -/mindreforbruk + 9 830 -4 912 14 742 0 0 0 

 

Kommentarer til tabellen "Totalovesikt økonomi" 
 
Tabellen viser at vi per 1. tertial har et regnskapsmessig mindreforbruk på 4,91 mill kr. Der inntektene 
utgjør 141,14 mill kr og netto finansutgifter (renter og avdrag på lån) utgjør 11,85 mill kr. (Se tabell 1A). 

Det vil si at vi har 131,07 mill kr til disposisjon.  

Utgiftene (rammeområdene + finans) utgjør 126,15 mill kr. Differansen gir da resultatet på 4,91 mill kr. 

Sammenligner man tallen med budsjettet (per april) har rammeområdene et merforbruk på 8,5 mill kr. 
Som beskrevet i forordet skyldes dette merforbruket på rammeområdene i hovedsak: 

 Ekstrakostnader ifb Covid-19 epidemien med 2,75 mill kr. Hva vi får refundert av disse 
ekstra koronakostnadene er pt ikke klarlagt.  

 Økt bruk av vikartjenester innenfor barnevernstjenesten og pleie og omsorg som følge av 
manglende kompetanse og for å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud med 2,92 mill kr. 

 Som i 2020 vedvarer utfordringene våre med å ta imot utskrivningsklare pasienter fra St. 
Olavs. Dette har så langt i år medført ekstrakostnader på 0,35 mill kr. 

 En del av prosjektene (spesielt på teknisk) som er igangsatt etter politisk bevilging, er 
midlertidig «finansiert» over driften. Disse utgiftene skal finansieres gjennom egne 
bevilgninger og fond. Disse avregningen skjer ½-årsvis. Dette utgjør ca 3,0 mill kr.  

 Videre utgjør merforbruket avvikende periodisering av inntekter og refusjoner mellom vårt 
regnskapssystem VISMA og FRAMSIKT på om lag 3 mill kr. Dette er inntekter og refusjoner 
som kommer i juni. Disse periodiseringsforskjellene bli samstemte ifb med 2. 
tertialrapportering.  

Folkevalgte har et merforbruk per april på 0,15 mill kr. Brannvesenet har et mindreforbruk for 
samme periode på 0,37 mill kr.  

Inntektene ligger 21,13 mill kr over budsjettet, og skyldes blant annet økt rammetilskudd.  
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 Status drift for kommunen (1A) 

Beløp i 1000        
 Regnskap 

2021 
Regnskap 

2020 
Oppr. 

bud. 
2021 

Rev.bud. 
2021 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Forslag til 
budsjettjustering 

Rammetilskudd -56 855 -17 251 -103 014 -103 014 -103 014 0 0 
Inntekts- og formuesskatt -76 713 -389 526 -245 161 -245 161 -245 161 0 0 
Eiendomsskatt -7 576 -8 043 -12 000 -12 000 -12 000 0 0 
Andre generelle driftsinntekter 0 -86 589 0 0 0 0 0 

Sum generelle driftsinntekter -141 144 -501 408 -360 175 -360 175 -360 175 0 0 

        

Korrigert sum bevilgninger drift, 
netto 

132 052 346 113 323 741 323 741 323 741 0 0 

        
Avskrivinger 0 34 358 29 009 29 009 29 009 0 0 
        

Sum netto driftsutgifter 132 052 380 471 352 750 352 750 352 750 0 0 

Brutto driftsresultat -9 092 -120 938 -7 425 -7 425 -7 425 0 0 

        
Renteinntekter -767 -6 332 -7 030 -7 030 -7 030 0 0 
Utbytter 0 -3 784 -5 000 -5 000 -5 000 0 0 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

-2 124 -9 912 -10 000 -10 000 -10 000 0 0 

Renteutgifter 1 707 16 169 23 882 23 882 23 882 0 0 
Avdrag på lån 13 047 34 404 37 630 37 630 37 630 0 0 

Netto finansutgifter 11 864 30 544 39 483 39 483 39 483 0 0 

        
Motpost avskrivninger 0 -34 358 -29 009 -29 009 -29 009 0 0 
        

Netto driftsresultat  2 772 -124 751 3 049 3 049 3 049 0 0 

        
Disponering eller dekning av netto 
driftsresultat 

       

Overføring til investering 114 10 916 0 0 0 0 0 
Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 

-951 2 460 -191 -191 -191 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

-6 846 94 749 -2 858 -2 858 -2 858 0 0 

Dekning av tidligere års merforbruk 
i driftsregnskapet 

0 16 626 0 0 0 0 0 

Sum disponeringer eller dekning 
av netto driftsresultat 

-7 683 124 751 -3 049 -3 049 -3 049 0 0 

        

Fremført til inndekning i senere år 
(merforbruk) 

-4 911 0 0 0 0 0 0 

 

Kommentarer til tabellen "Status drift kommunen"  1A 
 
Første del av tabellen som beskriver driftsinntektene på 141.14 mill kr er beskrevet i kommentarene 
under "Totaloversikt økonomi". Netto driftsutgifter er på 132,05 mill kr. (Se tabell 1B på neste side). 

Brutto driftsresultat inkl bruk av fond er per 1. tertial er 9,092 mill kr.  

Netto finansutgifter 11,86 mill kr er knyttet til avdrag på lån og renterutgifter, samt gevinst på våre fond 
& aksjer på 2,12 mill kr - se rapport fra GRIEG INVESTOR under FLISA "Sentrale kapitler".   
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Summen av Brutto driftsresultat og netto finansutgifter gir Netto driftsresultat på minus 2,77 mill kr. (se 
også under FLISA "Utvalgte nøkkeltall" på forsiden. 

 

Status drift for tjenesteområdene (1B) 

 
Beløp i 1000        
 Regnskap 

2021 
Regnskap 

2020 
Oppr. 

bud. 
2021 

Rev. 
bud. 
2021 

Årsprognose Avvik 
prognose 

i kr 

Forslag til 
budsjettjustering 

Fellestjenester 16 279 42 249 39 648 40 149 40 149 0 0 
Oppvekst 41 314 111 216 113 787 113 654 113 654 0 0 
Helse og mestring 54 783 157 923 144 041 144 174 144 174 0 0 
Kultur og idrett 1 892 8 648 7 843 7 342 7 342 0 0 
Teknisk 11 595 29 917 18 351 18 351 18 351 0 0 
Inntekter 26 15 0 0 0 0 0 
Finans 186 2 017 -120 -120 -120 0 0 

Sum bevilgninger drift, netto 126 075 351 984 323 551 323 550 323 550 0 0 

        
Herav:        
Avskrivinger 0 9 216 0 0 0 0 0 
Netto renteutgifter og -inntekter 40 0 0 0 0 0 0 
Netto avsetninger til eller bruk av 
bundne driftsfond 

-951 2 053 -191 -191 -191 0 0 

Netto avsetninger til eller bruk av 
disposisjonsfond 

-5 065 -5 398 0 0 0 0 0 

Korrigert sum bevilgninger drift, 
netto 

132 052 346 113 323 741 323 741 323 741 0 0 

 

 
 
Befolkningsutvikling 1. Kvartal 2021 
 
  1.Kvartal 

2020 
2.Kvartal 

2020 
3.Kvartal 

2020 
4.Kvartal 

2020 
1.Kvartal 

2021 

Folketall ved 
inngangen av 
kvartalet 

5 151 5 166 5 196 5 181 5 204 

Født 17 21 19 14 14 
Døde 10 8 7 7 17 
Fødselsoverskudd 7 13 12 7 -3 
Innvandring 22 13 12 26 24 
Utvandring 11 5 15 4 21 
Innflytting, 
innenlands 

53 52 71 49 54 

Utflytting, 
innenlands 

56 43 95 53 45 

Nettoinnflytting, 
inkl. inn og 
utvandring 

8 17 -27 18 12 

Folkevekst 15 30 -15 23 9 
Folketallet ved 
utgangen av 
kvartalet 

5 166 5 196 5 181 5 204 5 213 
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År 
 

 

Sentrale kapitler 
 

Sentrale inntekter 
 
Beløp i 1000 
        
 Rev. bud 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik i kr 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2021 

Avvik i kr Ønsket 
justering 

Frie disponible inntekter        
Inntekts- og formuesskatt -81 688 -76 713 -4 975 -245 161 -245 161 0 0 
Rammetilskudd -34 324 -56 855 22 531 -103 014 -103 014 0 0 
Eiendomsskatt -3 998 -7 576 3 578 -12 000 -12 000 0 0 
Andre generelle driftsinntekter 0 0 0 0 0 0 0 

Sum Frie disponible inntekter -120 010 -141 144 21 134 -360 175 -360 175 0 0 
 

Finansinntekter og -utgifter 
 
Beløp i 1000 
        
 Rev. bud 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik i kr 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2021 

Avvik i kr Ønsket 
justering 

Finansinntekter/-utgifter        
Renteinntekter -2 342 -725 -1 618 -7 030 -7 030 0 0 
Utbytte og eieruttak -1 666 0 -1 666 -5 000 -5 000 0 0 
Gevinster og tap på finansielle 
omløpsmidler 

-3 332 -2 124 -1 208 -10 000 -10 000 0 0 

Renteutgifter 7 958 1 656 6 301 23 882 23 882 0 0 
Avdrag på lån 12 538 13 047 -509 37 630 37 630 0 0 
Avskrivninger 0 0 0 29 009 29 009 0 0 

Sum Finansinntekter/-utgifter 13 156 11 855 1 300 68 492 68 492 0 0 
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Avsetninger og årsoppgjørsdisposisjoner - til disposisjon for tjenesteområdene 
 
Beløp i 1000 
        
 Rev. bud 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik i kr 
hiå. 

Oppr. 
bud. 

Rev. bud. 
2021 

Avvik i kr Ønsket 
justering 

Avsetninger og bruk av avsetninger        
Til ubundne avsetninger 714 0 714 2 142 2 142 0 0 
Bruk av ubundne avsetninger -1 666 -1 781 115 -5 000 -5 000 0 0 

Netto avsetninger -952 -1 781 829 -2 858 -2 858 0 0 
 

 
Totaloversikt drift - fordelt på rammeområder 
 
Beløp i 1000        
Avdelinger Avdeling Budsjett 

hiå. 
Regnskap 

hiå. 
Avvik hiå. Oppr. 

budsjett 
2021 

Prognose 
årsavvik 

Forslag til 
budsjett- 
justering 

Fellestjenester  14 112 16 279 -2 167 39 648 0 0 
Oppvekst  40 829 41 314 -485 113 787 0 0 
Helse og mestring  52 597 54 783 -2 186 144 041 0 0 
Kultur og idrett  2 607 1 892 716 7 843 0 0 
Teknisk  7 532 11 595 -4 063 18 351 0 0 
Inntekter  0 26 -26 -29 009 0 0 
Finans  -40 270 -310 -120 0 0 

Sum  117 637 126 158 -8 521 294 541 0 0 

 

 
GRIEG INVESTOR - avkastningsrapport per april 2021 
 

 

Avkastningen er per april på 2,02 mill kr. og verdien av totalporteføljen er på 166,39 mill kr, mot 164,27 
per 31.12.20. 
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Skatteinngang per mai 2021 

 
Skatteinngangen per mai på totalt 120,98 mill kr og er med det 42,4 % over 2020 tallene ved samme 
periode. Dvs en økning på 36 mill kr og mot 2019 en økning på 27,26 mill kr. 

  

  2019 2019 Endring 2020 2020 Endring 2021 2021 Endring 

  kr. hittil i året % kr. hittil i året % kr. hittil i året % 

Januar 
33 478 

420 
33 478 420 13,4 27 681 350 27 681 350 -17,3 30 712 000 30 712 000 10,9 

Februar 567 974 34 046 394 10,9 361 604 28 042 954 -17,6 976 383 31 688 383 13,0 

Mars 
27 166 

181 
61 212 575 5,4 27 169 239 55 212 193 -9,8 44 058 617 75 747 000 37,2 

April 1 939 039 63 151 614 4,7 593 580 55 805 773 -11,6 966 115 76 713 115 37,5 

Mai 
30 565 

514 
93 717 128 -0,1 29 149 267 84 955 040 -9,3 44 267 156 120 980 271 42,4 

Juni 940 531 94 657 659 -0,3 1 548 525 86 503 565 -8,6     -100,0 

Juli 
19 692 

717 
114 350 

376 
-2,7 25 416 343 

111 919 
908 

-2,1     -100,0 

August 5 768 159 
120 118 

535 
-2,0 5 600 493 

117 520 
401 

-2,2     -100,0 

September 
33 932 

458 
154 050 

993 
-10,6 38 570 161 

156 090 
562 

1,3     -100,0 

Oktober 6 233 293 
160 284 

286 
-15,7 5 007 282 

161 097 
844 

0,5     -100,0 

November 
24 132 

733 
184 417 

019 
-6,9 

196 443 
350 

357 541 
194 

93,9     -100,0 

Desember 
14 086 

410 
198 503 

429 
-0,3     -100,0     #DIV/0! 

Økning fra 
året før 

  -0,3 %     44,5 %     #DIV/0!   
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Investeringer 2021 

 
  

Prosjekt Navn Budsjett 
Budsjett-
endring 

Budsjett 
inkl. 

endring 
Regnskap Status 

550005 Gamle legekontorene til BAM 9 128 702 0 9 128 702 318 886 Påbegynt 

550008 Digitalisering 787 000 0 787 000 0 
Dig. strategi til 
politisk beh. I 
juni 

551101 Kommunale kaier og bruer 1 000 000 0 1 000 000 0 
Under 
planlegging 

551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG 2 000 000 0 2 000 000 35 018 
Under 
planlegging 

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK 500 000 0 500 000 46 803 Pågående i TSU 

551352 Kommunale veier 1 000 000 0 1 000 000 0 
Ihht plan fra 
HOAT 

551364 
VANNFORSYNING SISTRANDA-
NORDSKAGET 

10 000 000 0 10 000 000 349 415 
Under 
planlegging 

551371 REHABILITERING FROAN KAPELL 2 500 000 0 2 500 000 0 
Overført Den 
Norske Kirke 

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 4 000 000 0 4 000 000 6 600 157 Pågående 

551430 MORGENDAGENS OMSORG 176 500 000 0 
176 500 

000 
79 887 319 Pågående 

551434 VARMESENTRAL MAUSUND SKOLE 3 450 000 0 3 450 000 4 366 141 Pågående 

551441 HØYDEBASSENG SISTRANDA 2019 4 000 000 0 4 000 000 528 630 Pågående 

551445 RENSEANLEGG AVLØP SISTRANDA 33 000 000 
-2 500 

000 
30 500 000 71 140 På anbud 

557015 Nabeita RA- Renseanlegg 0 1 500 000 1 500 000 67 830 Pågående 

557016 
Nabeita RA - avløpsledning 
Sistranda-Nordhammarvika 

0 1 000 000 1 000 000 0 
Under 
planlegging 

551452 SANERING AVLØPSANLEGG SULA 3 500 000 0 3 500 000 0 
Under 
planlegging 

551454 NYTT AVLØPSANLEGG SANDVIKA 3 500 000 0 3 500 000 0 
Under 
planlegging 

551456 
SANERING AV AVLØPSANLEGG 
NORDSKAGET 

8 000 000 0 8 000 000 6 484 
Under 
planlegging 

551495 
Bofelleskap 5 boenh. unge voksne 
med særskilte behov 

5 000 000 0 5 000 000 5 838 
Under 
planlegging 

551506 
Gjennomgang el-anlegg og 
universell utforming Hallaren kirke 

870 000 0 870 000 0 
Overført Den 
Norske Kirke 

551525 
Uteområdet i Sistranda 
sentrum/Torvet 

2 500 000 0 2 500 000 3 049 
Under 
planlegging 

551544 Sklie 100 000 0 100 000 603 På anbud 

551554 
Bygningen til kommunenes 
anleggsavdeling på Nabeita 

14 000 000 0 14 000 000 92 931 På anbud 

551563 Anleggsutstyr 2 350 000 0 2 350 000 0 På anbud 

551568 Gammelskolen Sistranda 870 455 0 870 455 91 989 På anbud 
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Prosjekt Navn Budsjett 
Budsjett-
endring 

Budsjett 
inkl. 

endring 
Regnskap Status 

551574 Ny PaloAlto hovedbrannmur 650 000 0 650 000 485 582 Anskaffet 

551575 Skjermer og Teams på møterom 100 000 0 100 000 0 
Under 
planlegging 

551577 
Utvidelse av toalett – stellerom for 
pleietrengende barn 

170 000 0 170 000 0 
Under 
planlegging 

551578 
Lekeapparater/aktivitetsmuligheter 
til uteområdet for m-trinnet 

550 000 0 550 000 3 620 
Under 
planlegging 

551579 Utstyr til Jordmortjenesten 255 000 0 255 000 0 På anbud 

551581 
Oppgradering parkeringsplass 
Sistranda b-skole (park and ride) 

400 000 0 400 000 0 
Under 
planlegging 

551582 
Nordskag oppvekstsenter Ny 
Sovebod 

650 000 0 650 000 12 632 
Under 
planlegging 

551583 
Dyrøy oppvekstsenter - 
Oppgradering og utforming 
uteområde 

1 200 000 0 1 200 000 0 
Under 
planlegging 

551584 
Klemsikring dører Nordskag 
oppvekstsenter 

100 000 0 100 000 0 
Under 
planlegging 

551585 
Nytt ventilasjonsanlegg - Nesset 
barnehage 

500 000 0 500 000 300 880 Anskaffet 

551586 
Registreringssystem for FDV 
(Forvaltning, Drift og vedlikehold) 

174 174 0 174 174 11 841 Pågående 

551587 
Renholdsmaskiner og 
moppekjøleskap 

434 288 0 434 288 0 På anbud 

556001 
Løpende investering kommunale 
vannledninger, samlepost 

2 000 000 0 2 000 000 0 
Under 
planlegging 

556007 Rrehab.Høydebasseng 3 000 000 0 3 000 000 4 020 
Under 
planlegging 

556008 Innkjøp vannmålere 1 500 000 0 1 500 000 1 961 Pågående 

556009 
Utskifting av lavtrykks PVC-
ledninger 

3 000 000 0 3 000 000 0 
Under 
planlegging 

556017 Anleggsutstyr VA 2 500 000 0 2 500 000 0 På anbud 

556019 
Overvannsproblemer-Sistranda og 
Hamarvika 

1 200 000 0 1 200 000 0 
Under 
planlegging 

557001 
Løpende investeringer kommunale 
avløp, samlepost 

1 500 000 0 1 500 000 0 
Under 
planlegging 

557003 Oppryding spred avløp Valen 3 500 000 0 3 500 000 0 
Under 
planlegging 

557004 Oppryding spred avløp Måsøval 2 500 000 0 2 500 000 8 040 Pågående 
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Sykefravær 

 
    
Sykefravær  Fravær 

korttid 
Fravær 
langtid 

Samlet 
fravær 

Årlig sykefravær 2021 3,90 % 5,03 % 8,93 % 

Sykefravær 1. tertial 2021 3,90 % 5,03 % 8,93 % 

 

 
Sykefravær per tjenesteområde 
 
                           Korttid                            Langtid                          Total 

Tjenesteområde 1.kv    Korttid 
% 

1.kv    Langtid 
% 

1.kv    Samlet 
fravær 

% 
Fellestjenester 3,07%    3,07 % 6,78 

% 
   6,78 % 9,84 

% 
   9,84 % 

Oppvekst 3,69 %    3,69 % 4,82 
% 

   4,82 % 8,51 
% 

   8,51 % 

Helse og mestring 4,83 %    4,83 % 5,84 
% 

   5,84 % 10,67 
% 

   10,67 
% 

Kultur og idrett 0,00 %    0,00 % 0,00 
% 

   0,00 % 0,00 
% 

   0,00 % 

Teknisk 1,63 %    1,63 % 1,16 
% 

   1,16 % 2,80 
% 

   2,80 % 

Inntekter 0,00 %    0,00 % 0,00 
% 

   0,00 % 0,00 
% 

   0,00 % 

Finans 0,00 %    0,00 % 0,00 
% 

   0,00 % 0,00 
% 

   0,00 % 

Sum tjenesteområder 3,90 %    3,90 % 5,03 
% 

   5,03 % 8,93 
% 

   8,93 % 
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Sykefravær per måned 
 
       
Type Område/enhet Jan Feb Mars April Hittil i 

år 
Korttid Fellestjenester 2,34 % 5,48 % 4,33 % 4,16 % 3,07 % 
Langtid Fellestjenester 5,63 % 22,25 % 8,65 % 3,73 % 6,78 % 

Samlet Fellestjenester 7,97 % 27,73 % 12,98 % 7,89 % 9,84 % 

Korttid Oppvekst 3,37 % 3,28 % 4,67 % 4,41 % 3,69 % 
Langtid Oppvekst 3,85 % 9,30 % 5,88 % 3,73 % 4,82 % 

Samlet Oppvekst 7,22 % 12,58 % 10,55 % 8,15 % 8,51 % 

Korttid Helse og mestring 4,13 % 6,32 % 5,88 % 5,59 % 4,83 % 
Langtid Helse og mestring 4,08 % 8,34 % 11,94 % 4,95 % 5,84 % 

Samlet Helse og mestring 8,22 % 14,67 % 17,82 % 10,54 % 10,67 
% 

Korttid Kultur og idrett 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Langtid Kultur og idrett 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Samlet Kultur og idrett 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Korttid Teknisk 1,30 % 3,77 % 0 % 0 % 1,63 % 
Langtid Teknisk 0,37 % 6,29 % 0 % 0 % 1,16 % 

Samlet Teknisk 1,67 % 10,06 % 0 % 0 % 2,80 % 

Korttid Inntekter 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Langtid Inntekter 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Samlet Inntekter 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Korttid Finans 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Langtid Finans 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Samlet Finans 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Korttid Sum sykefravær 3,27 % 4,75 % 5,22 % 4,93 % 3,90 % 
Langtid Sum sykefravær 3,59 % 9,12 % 9,07 % 4,29 % 5,03 % 

Samlet Sum sykefravær 6,87 % 13,88 % 14,29 % 9,22 % 8,93 % 

 

Status sykefravær per april 2021 
 
Sykefraværet er for hele kommunen etter 1. tertial på 8,93 % med henholdsvis 3,9 % på korttidsfravær 
og 5,03 % på langtidsfravær (over 16 dager). Sammenlignet med samme periode i 2020, var 
korttidsfraværet på 0,8 % og langtidsfraværet på 9,2 %. 

Det er gledelig å se at langtidsfraværet er redusert med 4,17 %. Det at korttidsfraværet er økt i samme 
periode med 3,1 % kan i all hovedsak kobles til koronasituasjonen med pålagt fravær ifb med karantene 
og smitte.  
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Status politiske vedtak (liste) 
 

Kjøp av gamle Frøya videregående (dagens Frøya ungdomsskole)-156/20 

 
Er i dialog med Frøy Eiendom AS - venter på tilbakemelding på utkjøpspris mm.  

Internkontroll- og avvikssystem (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Compilo er i gang som avvikssystem.  

Dyrøy ferjeleie-156/20 

 
Ferdig vedtak i både fylke og kommune, inklusive finansiering 

Skilting av turløyper på Frøya (Vedtak - 2020)-185/19 

 
20 skilt er bestilt og prioritert og Turlaget, samt frivillige vil sette de opp. Når 20 skilt er satt opp bestiller 
vi 20 nye skilt.  

Beiteplanen, miljø/klimaplan og kulturminneplan.-156/20 

 
Planarbeidet er startet 

Rådmannen bes redusere bruken av konsulenter. (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Er  iverksatt - kun bruk av konsulenter der vi ikke har kompetanse.  

«Hjem for en 50-lapp» - vurdering av kriteriene (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Evaluert 

Realistiske budsjett for rammeområdene-156/20 

 
Er i prosess med å gjennomgå budsjettrammene per rammeområde. Forslag til 
budsjettjusteringer/korrigeringer kommer ifb budsjettprosessen for 2022. 

Rådmannen bes legge frem en plan for effektivisering på de ulike rammeområdene. (Vedtak - 
2020)-185/19 

 
Jobbet med dette i hele 2020. Jobber videre med dette i 2021. Ser nå primært på strukturer. 

Ledningsnett og trekkrør (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Gjennomført, ved alle kommunale arbeider på ledningsnett/VA, legges det trekkrør for fiber.  



Månedsrapport April-2021 
 

Side 16 av 31 

Rekrutterings- og arbeidsgiverstrategi-156/20 

 
Arbeidet har startet.  

Digitalt byggesakssystem «eByggesak 360» (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Satt i prøvedrift i uke 21/22 

Kulturminneplan/plan for museumssatsing for Frøya kommune (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Tildelt kr. 100 000 fra Riksantikvaren. Arbeidet er i gang.  

Klima og miljøplan (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Igangsatt i tråd med plan 

Fuglekikking/uværshytte(er) på Titran. (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Vedtatt ramme i KST i mai 

Utredes hvordan Frøya kommune kan bidra til etablerings lån til slik at unge fiskere.-156/20 

 
Kommer til politisk behandling 

Havbruksfondet. (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Foretar intervjuer for prosjektstilling for utbygging av fiber og mobil i uke 21/22. Forventer start etter 
sommerferien 

Arbeidstøy og kompensasjon. (Vedtak - 2020) -185/19 

 
Ferdig vedtatt.  

Sommerjobb for ungdom. (Vedtak - 2020)-185/19 

 
Ferdig fra administrasjonen og iverksettes i sommer.  

Miljørettet helsevern 

 
Tjenesten er igangsatt og vi kjøper tjenesten 

Digitalisering  

 
Digitaliseringsstrategien vil bli lagt til behandling i juni 

Heltidskultur  
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Arbeidet er påstartet 

Planprosesser og oppfølging av planvedtak 

 
Forløpende arbeid, men kan ta litt tid, nå som kommuneplanlegger har sluttet. 

ØYA-prosjektet 

 
ØYA prosjektet har fått ny styringsmodell og 2 saksbehandlere er ansatt  i  - 24 prosjektet.  

Vann, avløp og renovasjon  

 
Øyrekken er nå underlagt ordinære renovasjonsordningen 

Interkontroll og personvern (GDPR) 

 
Det jobbes kontinuerlig med personvern og internkontroll.  

Nye interkommunale samarbeid 

 
Er i jevnlig dialog med Hitra kommune vdr mulige samarbeidsområder. 

Brannsamarbeidet har vært prioritert, og det kommer sak til KST i juni på dette 

Pga Covid har ikke dette vært prioritert. Nytt møte med Hitra (adm. nivå) i august 2021 

Miljø og klima 

 
FNs bærekraftsmål: 

Målet er å innarbeide dette i forbindelse med budsjettet for 2022 - 2025 
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Kommunens tjenesteområder 
 

Fellestjenester 

 

Tjenesteområdebeskrivelse 

 
Rammeområdet består av følgende ansvarsområder:   
•    Folkevalgte  
•    Kommunedirektør med stab  
•    Servicekontoret med økonomiavdelingen, kommunale utleieboliger og IKT  
•    Tillitsvalgte, lærlinger  
•    Frøya brannvesen       

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2021 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

100-Rådmann 7 492 10 444 -2 952 21 490 21 490 
110-Servicesenteret 4 718 5 245 -527 13 403 13 403 
120-Stab 1 903 591 1 312 5 256 5 256 

Sum 14 112 16 279 -2 167 40 149 40 149 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Rådmann 

Merforbruket skyldes i all hovedsak ekstraordinære koronakostnader knyttet engangsutstyr og lønn ifb 
med beredskapsledelsen.     

Servicesenteret 

Merforbruk totalt på virksomheten så langt skyldes i hovedsak ansvarsområde 1105 som har store 
utgifter knyttet til Siholmen og oppfølgingstjenesten.  

1102 - IKT har også et relativt høyt merforbruk, men her regner virksomhetsleder med at noe vil bli 
godskrevet koronamidler, evt flyttes det midler fra ansvarsområdene 1101 og 1103. Merforbruket 
skyldes i hovedsak innkjøp av flere systemer, moduler osv samt at det er endringer i antall lisenser 
grunnet Covid-19 i Frøya kommune med mange flere på hjemmekontor osv. 

Tiltak for å gjøre merforbruket lavest mulig er enten å tilføre ansvarsområdet midler. Det arbeides også 
kontinuerlig med å ha mest mulig av boligmassen utleid til enhver tid. Man kan også vurdere salg av 
kommunale boliger, men med det presset som er på kommunale boliger nå og at man ønsker å ta i mot 
flyktninger i kommunen, gjør at evt salg boligmasse bare vil være fordyrende på sikt.  
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Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000       
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Regnskap 
i fjor 2020 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 8 993 12 435 -3 442 28 414 24 283 24 784 
Refusjon lønn 0 -123 123 -692 0 0 

Sum Lønn 8 993 12 312 -3 319 27 721 24 283 24 784 

Drift 4 998 7 580 -2 582 22 431 15 000 15 001 
Kjøp av produksjon 691 301 390 2 611 2 074 2 074 
Overføringer 1 764 3 894 -2 130 9 140 5 294 5 294 
Finansutgifter 0 34 -34 2 776 0 0 

Sum Utgifter 7 453 11 809 -4 356 36 959 22 368 22 369 

Brukerbetaling -1 230 -1 199 -31 -3 510 -3 692 -3 691 
Refusjoner -1 104 -3 860 2 756 -7 361 -3 312 -3 312 
Overføringer 0 -67 67 -189 0 0 
Finansinntekter 0 -2 716 2 716 -11 371 0 0 

Sum Inntekter -2 334 -7 841 5 507 -22 432 -7 004 -7 004 

Netto resultat 14 112 16 279 -2 167 42 249 39 648 40 149 

 



Månedsrapport April-2021 
 

Side 20 av 31 

Detaljvisning drift (graf) 
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Oppvekst 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 
 Rammeområdet Oppvekst består av virksomhetene: 

Dyrøy oppvekstsenter 

 Grunnskole med 1. - 7. trinn og SFO 

 Barnehage med 1 avdeling. 

Frøya kulturskole 

Frøya ungdomsskole 

 Ungdomsskole med 8. - 10. trinn, 

Mausund oppvekstsenter 

 Grunnskole med 1. - 10. trinn og SFO 

 Barnehage med 1 avdeling. 

Nabeita oppvekstsenter 

 Grunnskole med 1. - 7. trinn og SFO 

 Barnehage med 4 avdelinger. 

Nesset barnehage 

 4 avdelinger med 45 barnehagebarn 

Nordskag oppvekstsenter 

 Grunnskole 1. - 7. trinn og SFO 

 Barnehage med 3 avdelinger. 

Sistranda barneskole 

 Grunnskole med 1. - 7. trinn og SFO. 

Sørburøy skole   

 Grunnskole med 1. - 10. trinn. 

 Rammeområdet samarbeider i tillegg med: 

PPT, som er et interkommunalt samarbeid mellom Hitra og Frøya der Hitra er vertskommune. 

Rabben barnehage, privat med 4-avdelinger. Sistranda Kystbarnehage, privat med 4-avdelinger.  
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Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2021 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

200-Kommunalsjef oppvekst 8 360 7 761 598 24 991 24 991 
202-Voksenopplæringen 21 235 -214 0 0 
203-Tverrfaglig 0 353 -353 0 0 
210-Dyrøy Oppvekstsenter 2 203 2 287 -84 6 023 6 023 
220-Mausund Oppvekstsenter 1 702 1 598 104 4 670 4 670 
230-Nabeita Oppvekstsenter 6 309 6 516 -207 17 071 17 071 
240-Nordskag Oppvekstsenter 3 854 4 022 -168 10 495 10 495 
250-Sistranda barneskole 7 614 8 288 -674 20 705 20 705 
252-Frøya ungdomsskole 6 468 6 120 348 18 002 18 002 
260-Sørburøy skole 574 582 -9 1 581 1 581 
280-Nesset barnehage 2 390 2 114 275 6 473 6 473 
290-Frøya Musikk og kulturskole 1 336 1 437 -101 3 643 3 643 

Sum 40 829 41 314 -485 113 654 113 654 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Merforbruket er på 0,48 mill kr. 

Momenter som trekkes frem er: 

 Området har ekstrautgifter knyttet til koronatiltak på kr. 216.000,-. 

 Positivt avvik under kommunalsjef skyldes i hovedsak at refusjon for PPT betales til Hitra i 2. og 
3. tertial, mens det er periodisert likt gjennom året i budsjettet. 

 refusjon knyttet til fosterhjemsplasserte barn fra andre kommuner i våre skoler er periodisert 
gjennom hele året, men utbetales i 2. og 3. tertial. Dette utgjør for 1. tertial ca. kr. 270.000,-. 

 alle kulturskoleavgifter (brukerbetaling) faktureres i 2. og 3. tertial. 

 rammenedtrekket fra 2020 ligger fortsatt som negativ inntektspost i budsjettene, og er ikke 
justert inn i budsjettene. Dette er utfordrende for økonomistyringen, og må innarbeides i det 
kommende tertialet. 

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000       
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Regnskap 
i fjor 2020 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 34 612 36 816 -2 204 98 031 95 277 94 998 
Refusjon lønn 0 -2 052 2 052 -8 679 0 0 

Sum Lønn 34 612 34 764 -151 89 352 95 277 94 998 

Drift 3 802 4 272 -470 12 285 10 834 11 410 
Kjøp av produksjon 8 148 5 947 2 201 23 975 24 455 24 455 
Overføringer 190 808 -618 2 002 572 570 
Finansutgifter 0 1 -1 230 0 0 

Sum Utgifter 12 140 11 028 1 112 38 492 35 861 36 435 

Brukerbetaling -2 970 -3 125 155 -7 325 -7 834 -8 915 
Refusjoner -2 921 -1 046 -1 876 -8 970 -9 419 -8 767 
Overføringer -16 -255 239 -188 -47 -47 
Finansinntekter -17 -52 36 -145 -50 -50 

Sum Inntekter -5 924 -4 478 -1 446 -16 628 -17 351 -17 779 

Netto resultat 40 829 41 314 -485 111 216 113 787 113 654 
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Detaljvisning drift (graf) 
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Helse og mestring 
 

 
Tjenesteområdebeskrivelse 
 
Helse- og mestring 

Tjenesteytingen er organisert på følgende måte: 

 Virksomheten Familie og helse  

 Virksomheten Bo- aktivitet og miljøtjenesten  

 Virksomheten Pleie og omsorg 

 Kommunale tjenester i NAV 

Helse og mestring samarbeider med andre kommuner om disse tjenestene: 

Med Hitra: legevakt på ettermiddag og dag på helg, jordmor, oppfølgingstjeneste rus/psykisk helse og 
sosialtjenesten (NAV).  

Med Trøndelag sørvest (tidligere Orkdalsregion): legevakt natt og helg, kreftkoordinator, 
legevaktsentral, KAD senger. 

 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2021 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

300-Familie og helse 11 812 11 016 796 32 658 32 658 
310-Admin helse -100 88 -188 -301 -301 
330-NAV - sosialtjenesten 2 435 2 624 -189 6 943 6 943 
340-Pleie og omsorg 25 030 27 936 -2 906 68 032 68 032 
350-Bo- aktivitet- og miljøtjenesten 13 420 13 118 301 36 841 36 841 

Sum 52 597 54 783 -2 186 144 174 144 174 
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Kommentar til status økonomi 
 
  

Merkostnader knyttet til rammeområdet helse og mestring dreier seg i hovedsak om følgende:  

 Bruk av vikartjenester innenfor barneverntjenesten for å sikre faglig forsvarlighet i drift på grunn 
av personalmangel i forbindelse med oppsigelser. Det har vært en stor utfordring å få 
kvalifiserte søkere. Tjenesten er nå fulltallig. Tjenesten vil i 4. tertial motta tilskudd på 1 årsverk 
som finansieres gjennom en satsning fra Statsforvalteren på styrkning og utvikling av 
barneverntjenesten. Så merforbruket vil utjevnes noe.  

 Bruk av vikartjenester innenfor pleie og omsorg. I hovedsak knytter dette seg til drift av BPA. 
Denne tjenesten driftes ved bruk av vikartjenester. Det er gjort flere utlysninger og det er en 
utfordring å få oppretthold stabilitet med egne ansatte. Det har vært viktig å bruke 
vikartjenester for stabilitet og for å kunne gi et faglig forsvarlig tilbud.  

 Betaling for utskrivningsklare på sykehus. I forhold til betaling for utskrivningsklare er det 
vanskelig å estimere hva kostanden blir i 2021, dette beror på kapasitet ved sykehjemmet. Ved 
innflytning i nytt helsehus vil kommunen få flere heldøgns plasser og økt kapasiteten til å ta i 
mot utskrivningsklare pasienter.  

 Pleie og omsorg har en del inntekter som vil komme som ikke er inntektsført. Det er i tillegg 
forventet inntekt som skal flyttes ut av virksomheten, og over til rammeområdet oppvekst.  

 1. tertial har vært krevende å drifte med høyt fravær, utfordrende å rekruttere inn nye 
medarbeidere. Dette gleder alle virksomheten på rammeområdet. En har økt langtidsfravær, og 
for å opprettholde faglig forsvarlighet i tjenestene har det vært behov bruk av vikartjenester. 
Ansatte som kommer fra vikartjenester trenger også forutsigbarhet og arbeidsplaner må legges 
deretter. Bruk av vikartjenester vil være et nødvendig tiltak også i 2.tertial når hovedferien skal 
avvikles samt at vi har områder hvor det er vanskelig å rekruttere inn nye medarbeidere til eks 
BPA.  

 Omsorgslønn innehar i perioden et merforbruk. Det er en forventning at det kommer til å være 
et avvik på merforbruk også ved årets slutt. Årsaken er økende pågang av søknader (spesielt 
innenfor omsorgen for eldre hjemmeboende), samt at omsorgstyngden er av en omfattende 
karakter.  Den private omsorgen med omsorgsstønad bidrar til at eldre har muligheten til å bo 
så lenge som mulig i eget hjem.  

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000       
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Regnskap 
i fjor 2020 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 53 158 53 819 -661 152 027 148 279 145 858 
Refusjon lønn 0 -2 633 2 633 -12 165 0 0 

Sum Lønn 53 158 51 187 1 972 139 862 148 279 145 858 

Drift 8 418 11 058 -2 640 35 510 25 595 25 266 
Kjøp av produksjon 2 319 4 663 -2 344 12 813 6 560 6 960 
Overføringer 2 065 5 208 -3 143 11 056 6 196 6 198 
Finansutgifter 126 135 -9 441 377 377 

Sum Utgifter 12 928 21 064 -8 136 59 820 38 728 38 800 

Brukerbetaling -5 017 -4 962 -55 -14 862 -17 037 -15 056 
Refusjoner -7 248 -8 626 1 378 -20 334 -22 252 -21 752 
Overføringer -999 -3 728 2 728 -4 477 -2 999 -2 999 
Finansinntekter -226 -152 -74 -2 087 -677 -677 

Sum Inntekter -13 489 -17 468 3 978 -41 760 -42 966 -40 485 

Netto resultat 52 597 54 783 -2 186 157 923 144 041 144 174 
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Detaljvisning drift (graf) 
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Kultur og idrett 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 
Rammeområdene består av tjenestene: 

 Frøya kultur og kompetansesenter med kino 

 Frøya folkebibliotek med filial Mausund 

 Frøyahallene inkludert ny basishall 

 Svømmehall 

 Frøya Frivilligsentral 

 Kulturarv og museum 

 Frøya Arene 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2021 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

Sum 2 607 1 892 716 7 342 7 342 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Mindreforbruk skyldes at tjenestene er stengt grunnet korona. Kun lønn er utbetalt.  

 

Oppsummering tiltak 

 
Alt vel og vi håper å åpne for gode tjenester snart.  

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000       
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Regnskap 
i fjor 2020 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 1 955 2 065 -110 7 027 5 885 5 384 
Refusjon lønn 0 0 0 -14 0 0 

Sum Lønn 1 955 2 065 -110 7 013 5 885 5 384 

Drift 994 441 553 2 074 2 983 2 983 
Kjøp av produksjon 108 0 108 264 325 325 
Overføringer 580 201 379 1 643 1 740 1 740 
Finansutgifter 0 1 -1 47 0 0 

Sum Utgifter 1 682 642 1 039 4 028 5 048 5 048 

Brukerbetaling -916 -160 -756 -1 328 -2 749 -2 749 
Refusjoner -114 -573 459 -982 -341 -341 
Overføringer 0 0 0 -41 0 0 
Finansinntekter 0 -82 82 -43 0 0 

Sum Inntekter -1 029 -815 -214 -2 393 -3 089 -3 089 

Netto resultat 2 607 1 892 716 8 648 7 843 7 342 

 



Månedsrapport April-2021 
 

Side 28 av 31 

Detaljvisning drift (graf) 
 

 



Månedsrapport April-2021 
 

Side 29 av 31 

Teknisk 
 

Tjenesteområdebeskrivelse 
 
Rammeområdet består av virksomhetene: 

 Plan, miljø og forvaltning  

 Eiendomsforvaltning, kommunalteknikk og utbygging 

Status økonomi 

 
Beløp i 1000      
Virksomhet Rev. bud. 

hiå. 2021 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Rev. bud. 
2021 

Siste 
prognose 
inkl. lønn 

512-Drift og kommunalteknikk 4 901 9 729 -4 828 12 097 12 097 
513-Forvaltning 2 630 1 866 765 6 254 6 254 

Sum 7 532 11 595 -4 063 18 351 18 351 

 

Kommentar til status økonomi 
 
Drift og kommunalteknikk 

Merforbruk lønn skyldes Koronatiltak som utgjør 879 tusen kr. Når det gjelder inntekt skyldes dette 
avvikende periodisering og utgjør ca 2,4 mill kr. Tjenesteområde anses å var per april i +/- null. 

Svært hektisk med mange oppgaver og prosjekter som medfører at ulike frister er vanskelig å 
overholde.  

Forvaltning 

Lønn 

- Mangler noe refusjon. 

- En månedslønn ekstra i januar pga overlapping arealplanlegger . 

- Lønnsjustering mars/april . 

  

Utgifter 

- Prosjekt 510371 (Forprosjekt Sikta) finansieres av Havbruksfondet. 

- Prosjekt 512002 (eByggesak) har egen bevilgning 

- Prosjekt 110041 (Folkehøyskole Øyrekka) har egen bevilgning 

- Prosjekt 510368 (Sitka Nordskaget) finansieres fra fond/eget tilskudd 
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Inntekter 

- Samla merinntekt på gebyr (133.000). Oppmåling og byggesak har over budsjett, mens plan ligger 
etter. 

- Tilskudd fra fylket til veterinærtjenesten (834.700). Tilskudd er ikke blitt periodisert.  

- Bidrag fra Tensio skal føres på prosjekt 510371 (100.000) 

Må foreta en budsjettjustering etterhvert. Skyldes i hovedsak tilskuddet til veterinærene som ikke er 
budsjettert. 

  

Økonomistatus per konto 

 
Beløp i 1000       
 Rev.bud. 

hiå. 
Regnskap 
hiå. 2021 

Avvik hiå. Regnskap 
i fjor 2020 

Oppr. 
bud. 

Rev.bud. 

Lønn 13 504 14 421 -917 36 600 37 053 37 053 
Refusjon lønn -43 -73 29 -991 -130 -130 

Sum Lønn 13 461 14 348 -887 35 609 36 923 36 923 

Drift 7 724 11 148 -3 424 26 249 23 266 23 266 
Kjøp av produksjon 1 144 1 235 -90 3 238 3 435 3 435 
Overføringer 1 703 3 796 -2 093 6 914 5 110 5 110 
Finansutgifter 324 0 324 2 013 973 973 

Sum Utgifter 10 896 16 179 -5 283 38 414 32 784 32 784 

Brukerbetaling -13 123 -11 246 -1 877 -37 793 -40 245 -40 245 
Refusjoner -3 051 -4 582 1 532 -12 341 -9 156 -9 156 
Overføringer -380 0 -380 -586 -1 140 -1 140 
Finansinntekter -271 -3 103 2 832 -3 417 -814 -814 

Sum Inntekter -16 825 -18 932 2 107 -54 137 -51 356 -51 356 

Netto resultat 7 532 11 595 -4 063 19 886 18 351 18 351 

 



Månedsrapport April-2021 
 

Side 31 av 31 

Detaljvisning drift (graf) 
 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 151  

Arkivsaksnr.: 21/1290    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

BUDSJETTRUNDSKRIV FOR ÅRSBUDSJETTET 2022 - 

ØKONOMIPLANPERIODEN 2022 - 2025  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Budsjettrundskrivet med framdriftsplan for budsjettarbeidet 2022 og økonomiplanperioden 
2022- 2025, vedtas som fremlagt. 
 

 

 

Bakgrunn for saken 

Innholdet i dette budsjettrundskrivet, skal legges til grunn for kommunedirektørens arbeid 

med årsbudsjettet 2022 og økonomiplan 2022 – 2025. Dette betyr at også virksomhetenes 

budsjettarbeid-/forslag må være i samsvar med dette grunnlag.  

I dette dokumentet legges regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2021 til 

grunn.  

Revidert nasjonalbudsjett 2021 

Norsk økonomi er fortsatt preget av koronapandemien, men fra andre halvår i år kan vi få 

sterk vekst. Lavere smittespredning og stadig flere vaksinerte gir grunn til optimisme, selv 

om usikkerheten fortsatt er stor. Hvor raskt den økonomiske aktiviteten vil ta seg opp, 

avhenger i stor grad av hvordan smittesituasjonen utvikler seg, hvor raskt vaksineringen går 

og hvor tidlig smitteverntiltak kan fases ut. 

 

Regjeringen har varslet at kommunesektoren vil bli kompensert for virkninger av 

skattesvikt, inntektsbortfall og merutgifter under koronapandemien. En arbeidsgruppe som 

består av regjeringen og KS har kartlagt de økonomiske konsekvensene for 

kommunesektoren, og konkluderer med at sektoren samlet sett ble godt kompensert i 

2020. 



I 2020 fikk kommunesektoren om lag 18 milliarder kroner i ekstrabevilgninger begrunnet i 

koronapandemien. 12 milliarder kroner var kompensasjon for merutgifter og 

mindreinntekter, mens seks milliarder kroner var andre bevilgninger og tiltak, blant annet 

aktivitetsstimulerende tiltak. 

 

I 2021 er det bevilget koronamidler til kommunesektoren på nær 16 milliarder kroner. Det 

inkluderer 1,9 milliarder kroner som er gitt som en særskilt kompensasjon for skattesvikten i 

2020. 

 

I revidert budsjett foreslår regjeringen å øke innbyggertilskuddet til kommunene med 1 

milliard kroner og skjønnsmidlene med 1,5 milliard kroner. Kommunene får i tillegg 757 

millioner kroner til vaksinering og 100 millioner kroner til massetesting. 

Regjeringen foreslår at fylkeskommunene får 1 531 millioner kroner i kompensasjon for 

tapte billettinntekter i kollektivtrafikken og 150 millioner kroner i kompensasjon for 

merutgifter i videregående opplæring og mindreinntekter i tannhelsetjenesten. 

 

I august leverer arbeidsgruppen en ny rapport om merutgifter og mindreinntekter i 2021. 

Regjeringen vil etter det komme tilbake med en ny vurdering av de økonomiske 

konsekvensene for kommunesektoren av pandemien. 

Havbruksfondet – produksjonsavgift (fra revidert nasjonalbudsjett 2020) 
Regjeringen foreslår nå en produksjonsavgift fra 2021 i stedet, og at innskuddet i 

Havbruksfondet i forbindelse med salg til utvidelse blir satt til 25%. 

Regjeringen forslag er som følger: 

 Regjeringen vil i statsbudsjettet for 2021 fremme forslag om å innføre en 

produksjonsavgift på 40 øre per kg produsert laks, ørret og regnbueørret. Provenyet 

anslås til om lag 500 mill. kroner.  

 Avgiften innføres med virkning fra 1. januar 2021 og innbetales som en 

etterskuddspliktig skatt i 2022. Avgiften utbetales til havbrukskommunene og -

fylkeskommunene i 2022.  

 Produksjonsavgiften vil gå inn i Havbruksfondet og fordeles etter fordelingsnøklene 

som til enhver tid gjelder i fondet. 

 Havbrukskommunene og -fylkeskommunene tilføres 1 mrd. kroner i 2020 og 2021 

gjennom Havbruksfondet.  

 Salgs- og auksjonsinntekter fra kapasitetsjusteringen i 2020 utover dette tilfaller 

statskassen.  

 Det vises til forslag til bevilgningsvedtak for 2020 i Prop. 117 S (2019–2020)  

 Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2020.  

 Av salgs- og auksjonsinntekter fra økt kapasitet og nye tillatelser fra og med 2022 

tilfaller 75 pst. staten og 25 pst. tilfaller havbrukskommuner og -fylkeskommuner.  



 

 

 

 

Likeledes har Regjeringen tatt sikte på å innføre en moderat produksjonsavgift på 

vindkraftverk fra 2022, som vil gi forutsigbare inntekter for vertskommunene, sier 

finansminister Jan Tore Sanner (H). 

 

En produksjonsavgift vil måtte betales uavhengig av lønnsomhet, og den bør derfor være 

moderat. Den konkrete utformingen av avgiften vurderes frem mot statsbudsjettet for 

2022, og forslag til regelverk vil bli sendt på høring. 
 

Regjeringens forslag til økonomisk opplegg for kommunesektoren i 2022 

(Kommuneproposisjonen) 

I kommuneproposisjonen for 2022 foreslår regjeringen at kommunesektoren får en vekst i 

frie inntekter på mellom 2,0 og 2,4 milliarder kroner i 2022. Av disse foreslår regjeringen at 

mellom 1,6 og 2,0 milliarder kroner skal gå til kommunene, mens 0,4 milliarder kroner skal 

gå til fylkeskommunene. 

 

I tillegg viser revidert nasjonalbudsjett at skatteinntektene blir om lag 3,2 milliarder kroner 

høyere i 2021 enn lagt til grunn i statsbudsjettet for 2021. Dette er midler som vil bli 

videreført i 2022, og som vil gi kommunesektoren et betydelig større handlingsrom enn 

først antatt. 

− Regjeringen er opptatt av at kommunene skal ha en god og forutsigbar 

kommuneøkonomi. Kommuneopplegget for 2022 gir et godt grunnlag for at 



kommunesektoren fortsatt kan levere de tjenestene innbyggerne har krav på og forventer, 

både under koronapandemien og når situasjonen etter hvert blir mer normal, sier Astrup. 

 

Prognosetabell for inntekter til Frøya Kommune 

Per 14.05.21 

 

Noen hovedpunkter: 

 Skatteanslaget for inneværende år er oppjustert med 2,7 mrd. kroner. Ettersom 
rammene for frie inntekter (skatt og rammetilskudd) for 2022 tar utgangspunkt i 
RNB nivået for 2021 får denne oppjusteringen av skattenivået varig effekt 
(videreføres til 2022). 

 Anslaget for årslønnsveksten i 2021 er oppjustert fra 2,2 prosent til 2,7 prosent. 
Samtidig justeres anslaget for prisveksten ned fra 3,5 til 2,8 prosent, slik at anslaget 
for den kommunale deflatoren i 2021 er uendret på 2,7 prosent. 

 Regjeringen foreslår en økning i rammetilskuddet med 3,36 mrd. kroner relatert til 
kommunenes håndtering av koronapandemien. I tillegg foreslås det økninger i flere 
øremerkede overføringer til kommunene med. 

 For 2022 signaliserer regjeringen at kommunene vil få en realvekst på 1,6 – 2,0 mrd. 
kroner, regnet ut fra nivået på de frie inntektene i RNB. Av realveksten i 2022 er 0,6 
mrd. kroner relatert til økte utgifter som følge av befolkningsendringer 
(demografikompensasjon), mens anslagsvis om lag 0,5 mrd. kroner vil kompensere 
for vekst i pensjonskostnadene utover lønns- og prisvekst (deflator). 

 

 Regjeringen varsler at barnevernsreformen innføres fra 1. januar 2022. Reformen 
innebærer et mer helhetlig barnevernsansvar og dermed også økte utgifter for 
kommunene. I kommuneproposisjonen anslås merutgiftene for kommunene i 2022 
til 1,6 mrd. kroner, og det varsles at kommunene skal kompenseres for dette over 



rammetilskuddet. For 2022 legger regjeringen opp til at halvparten av 
kompensasjonen gjennom rammetilskuddet fordeles særskilt (tabell C) basert på 
faktisk tiltaksbruk i 2020, mens den andre halvparten vil innlemmes etter 
delkostnadsnøkkelen for barnevern. Opplysningene i kommuneproposisjonen er 
dessverre ikke så utfyllende at det har vært mulig for KS å innarbeide anslag for 
endret rammetilskudd for den enkelte kommune ved innføringen av 
barnevernsreformen i prognosemodellen. Barnevernsreformens påvirkning av de frie 
inntektene kommer derfor i tillegg til de anslagene som ligger i dagens publiserte 
prognosemodell. 

 I tilknytning til barnevernsreformen foreslår regjeringen at øremerket bevilgning til 
stillinger i det kommunale barnevernet (statsbudsjettet kap. 854, post 60) avvikles 
og bevilgning på 820 mill. kroner innlemmes i rammetilskuddet. Dette forslaget er 
innarbeidet i prognosemodellen 

 Lærernorm/tidlig innsats er innlemmes i det ordinære rammetilskuddet ved bruk av 
delkostnadsnøkkelen for grunnskole fra og med 2022.  

  

Lønnsoppgjøret 2021 
Lønnsoppgjøret for 2020 ble 1,7 %. Anslaget for årslønnsveksten i 2021 er oppjustert fra 2,2 

prosent til 2,7 prosent. Som kjent er lønnsoppgjøret pt 2,8%.  

Utfordringer for Frøya Kommune 

Gjeldssituasjonen 

 

(Lånegjeldsutviklingen for Frøya kommune) 



Utviklingen av brutt og netto lånegjeld fra 2015  2020  

 

 

For nærmere info om økonomisituasjonen i Frøya kommune vises det til Økonomisk 

tilstandsrapport vår 2021. 

 

Vedtatt satsningsområder i budsjettet for 2021 

Ref Framsikt – under flisa «Økonomirapport» og «Innspill  «tekstbidrag» »Oppdrag»  

 

Politiske  

- Vedtatte satsninger og verbalvedtak for 2020 og 2021.  
 

Administrative 

- Administrative satsninger 2020 og 2021. 

 

Investeringsbudsjettet 2022 - 2025 
2022 vil også bli et krevende år for å tilpasse og harmonisere driften. I dag har vi et for høyt 

driftsnivå – ref effektivitetsanalysen for 2020 utarbeidet av Telemarksforskning.   

Konsolidere investeringsnivået og sørge for at de prosjekter som er vedtatt gjennomføres 

innenfor de rammer som er bevilget. Her har vi en jobb å gjøre. For 2022 må 

investeringsnivået, etter økonomisjefens skjønn, være på et prioriterte minimum. 

Med budsjett- og økonomisystemet FRAMSIK har vi alle muligheter til en god oppfølging av 

både drift og investering 

 



FRAMDRIFTSPLAN for budsjettarbeidet 

Dato 2021 Arbeidsoppgaver Hvor / fora Ansvar 

Uke 23 
Innmelding av investeringsbehov 
2022.  
Frist, fredag 10.06 

Virksomhetene Roger 

15.06 
Orientering om budsjettprosessen 
2022 
Budsjettrundskriv 

Formannskapet Roger / 
Beathe 

15.06 
Informere om investeringsønsker  
 
 

Formannskapet Roger/Thomas 

15.06 
Budsjettrundskriv sendes 
virksomhetslederne 

Kommunedirektøren 
– virksomhetene 

Roger 

23.06 
Lederforum. 
Tema: Framsikt, virksomhetsplan, 
budsjett mm 

Teams med 
lederforum 

Framsikt, 
Roger og 
Beathe 

20.08 

Budsjettgjennomgang 
virksomhetslederne – lønnsark 
(endringer i årsverk - > skal 
kommenteres og forklares) 
– Verbal del til budsjettet 
 
Bestiller verbal del – Frist 07.09 
Frist for at lønngjennomgang i 
FRAMSIK: 13.09 
 
I år skal vi jobbe direkte i FRAMSIKT 
 
Fra VL, behov på 4-årsperspektivet, 
knytte opp mot samfunnsplanen og 
fokusområder som er vedtatt. 
 

Lederforum 
Kommunedirektøren 
– virksomhetene 
 
 

 
 
 
 
 

Alle i RM 

13.09 Kvalitetssikring av Verbal del Rådsmøtet Alle i RM 

 
23.09 

Gjennomgang og godkjenning av 
målkart  

Formannskap 
Kommunestyret 

Beathe / 
Roger 

05.10 Gebyr og betalingssatser Formannskapet Roger / Arthur 

06.10 
Gebyr og betalingssatser legges ut 
på høring. Vedtas 28.10 

Kommunestyret Arthur 

29./30.09 
23.09 

Vedta investeringsbudsjettet (FSK 
29. eller 30 sep.) 
Kommunestyret 23.09 

Formannskap 
Kommunestyret 

 

Medio 
oktober 

Gjennomgang og drøfting av 
virksomhetens forslag til 
driftsbudsjett 
Gjennomgang av investeringsvedtak. 
 

Lederforum Alle i RM 



Dato 2021 Arbeidsoppgaver Hvor / fora Ansvar 

Uke 39 – 
Uke 40 

Administrativt og politisk 
budsjettarbeidsmøter?  
 

 Beathe / 
Roger 

13.10 
Statsbudsjettet 2022 legges frem. 
 

Finansdepartementet 
/ Trondheim – 
Fylkesmann?  

Kristin / 
Beathe / 

Roger 

19.10 

Kommunedirektøren legger frem 
hovedinnholdet i statsbudsjettet og 
konsekvenser / virkninger for vår 
kommune.  
Orientering om status vedrørende 
budsjettarbeidet med innarbeidelse 
av inntektsvirkning 

Formannskapet Beathe / 
Roger 

02.11 
Sende ut papirer og forslag til 
politikerne 
 

 Siv Tove 

04.11 
Budsjettmøte med HOOH, HOAT, 
samt FUR og FEB inviteres 

Rådsteamet Kom. sjefer 

09.-10.11 

Kommunedirektøren legger frem et 
saldert budsjett for 2022, 
økonomiplan og handlingsprogram 
for 2022 - 2025. Formannskapet 
behandler rådmannens forslag og 
utarbeider sitt forslag til 
kommunestyret 

Formannskapet Beathe / 
Roger 

15.11 
Høring budsjett 2022 og 
økonomiplan 2022-2025 (Uke 46-47) 

Administrasjonen Roger 

16.12 
Kommunestyret behandler 
budsjettet for 2022 og økonomi og 
handlingsprogrammet. 

Kommunestyret Beathe 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 256  

Arkivsaksnr.: 21/753    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KOMMUNAL GARANTI TIL NMK FRØYA  

 

Forslag til vedtak: 

Vedtaket i sak KST- sak 65/21, punkt a og c vedr kommunal lånegaranti til NMK-Frøya, 

endres til også å gjelder lokal bank.  

 

Vedlegg: 

 

SAKSPROTOKOLL - KST-SAK - 65/21 

 

Saksopplysninger:   

 
Frøya kommune av i sak 65/2,1 kommunal garanti til NMK Frøya innenfor følgende kriterier:  

a) Garantien gjelder lån innenfor en ramme på 1 500 000 NOK i KBN (Kommunalbanken) eller KLP  

b) Garantien gjelder sluttfinansiering av byggetrinn 1av nytt klubbhus  

c) Garantiens tidsramme settes lik KBN/KLP løpetid på lånet  

d) Garantien reduseres i takt med lånets nedbetaling  

e) Garantien trenger ikke departementets godkjenning i og med at lånerammen er under 2 000 000 NOK etter   

kommunelovens § 14-19.  

 

Bakgrunn for saken: 

I forbindelse med innhentig av tilbud fra KNB og KLP ble det også innhentet tilbud fra lokal 

bank, Hemne Sparebank. 

 

Tilbudet fra Hemne Sparebank var så godt at NMK-Frøya ønsker å benytte seg av deres 

tilbudet. 

 

Vurdering:   

Kommunedirektøren synes det er svært positivt at lokal bank gir et så godt tilbud som totalt 

sett matcher KNB og KLP tilbud. Kommunedirektøren anbetaler at den kommunale 

lånegarantien til NMK-Frøya også kan gjelder lokal bank.  

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Kommunestyret   

Møtedato: 29.04.2021 

Sak: 65/21  Arkivsak: 21/753 

 

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNAL GARANTI TIL NMK FRØYA  

 

Vedtak: 

Frøya kommune gir kommunal garanti til NMK Frøya innenfor følgende kriterier: 

a) Garantien gjelder lån innenfor en ramme på 1 500 000 NOK i KBN (Kommunalbanken) eller 

KLP 

b) Garantien gjelder sluttfinansiering av byggetrinn 1av nytt klubbhus 

c) Garantiens tidsramme settes lik KBN/KLP løpetid på lånet  

d) Garantien reduseres i takt med lånets nedbetaling 

e) Garantien trenger ikke departementets godkjenning i og med at lånerammen er under   2 000 

000 NOK etter kommunelovens § 14-19. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling: 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frode Larsen Arkiv: 011  

Arkivsaksnr.: 21/1255    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

TILLEGGSBEVILGNING  - VALGGJENNOMFØRING STORTINGSVALG 2021  

 

Forslag til vedtak: 

1. Formannskapet bevilger kr. 78.000,- til valggjennomføringen av Stortingsvalget 

2021. Dette grunnet ekstrakostnader grunnet smittevernveileder i forbindelse 

med valg i pandemi samt midlertidige endringer i valgloven. 

 

2. Midlene foreslås belastet reserverte tilleggsbevilgninger som pr. 02.06.21 har en 

saldo på kr. 78.000,- 

 

3. Midlene overføres til ansvarsområde 1103 - Servicekontoret 

 

 

Vedlegg: 

 

Plan for valggjennomføring 2021 

 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med valggjennomføringen av Stortingsvalget 2021 har man et vedtatt budsjett. 

Dette budsjettet er fordelt slik: 

 

10400 - Overtid 9515,- 

10805 – Godtgjørelse v/valgavvikling 30.000,- 

11212 – Diverse utgifter 25.650,- 

11401 – Info-aviser og tidsskrifter 51.300,- 

11501 – Kursavgifter ansatte 20.520,- (flyttes delvis til inventar utstyr) 

11600 -  Skyss/kost - tjenesteoppdrag 25.650,-( flyttes delvis til inventar/utstyr) 

11900 – leie av lokaler 10.260,- 

12001 - Inventar 30.780,- 

12003 – IT-utstyr 102.600,- (flyttes delvis til inventar/utstyr) 



Andre kostnader 10.097,- 

Totalt 316.372,- 

 

Etter at det våren 2021 kom en smittevernveileder fra Valgdirektoratet samt midlertidige 

lovendringer i valgloven i forbindelse med valg i pandemi, ser man at det settes nye krav til 

kommunens som ansvarlig for valggjennomføringen lokalt. 

 

Den største påvirkningen har med antall personer som er påkrevd ved hvert stemmested med 

tanke på ivaretakelse av smittevern, beredskap med tanke på flere mulige scenarioer og at 

stemmegivere som er i karantene eller isolasjon fortsatt skal få mulighet til å stemme.  

 

Dette krever inngåelse av avtaler med beredskap bl.a. med båt til øyrekka på valgdagen og 

avtaler med potensielle valglokaler som ivaretar flere scenarior. 

 

Det er også bestilt en god del utstyr som skal i vare ta smittevern både for stemmemottakere 

og for stemmegivere.  

 

Ekstra annonsering for å opplyse om nye prosedyrer, eventuelle endringer av valglokaler osv. 

vil også kunne komme som en ekstra kostnad. 

 

Med bakgrunn i de opplysningene ovenfor ser kommunedirektøren seg nødt til å be om en 

tilleggsbevilgning i forbindelse med gjennomføringen av Stortingsvalget lokalt 2021. 

 

På spørsmål om de ekstra  utgiftene kommunen vil få rundt valggjennomføringen vil bli 

refundert, så er svare fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet at dette enda ikke er 

avklart. 

 

 

 

Vurdering: 

 

Grunnet smittevernveilederen og midlertidige endringer i valgloven ser kommunedirektøren at 

valggjennomføringen i 2021 vil koste mer enn tidligere anslått.  

 

I og med at det ikke er avklart fra Kommunal- og moderniseringsdepartementets hold om de 

ekstra utgiftene ved valggjennomføringen blir refundert til kommunen eller ikke, vurderer 

kommunedirektøren av midlene bør allerede nå settes av til valg. 

 

Noe av de ekstra kostandene dekkes inn ved innsparinger/budsjettjusteringern på allerede 

vedtatte valgbudsjett, mens resterende foreslås tilført fra reserverte tilleggsbevilgninger.  

De total ekstrakostnadene er vurdert til å bli ca.100.000,-  

 

Saldo pr 02.06.21 på reserverte tilleggsbevilgninger er på kr. 78.000,-  

 

Kommunedirektøren foreslår at kr. 78.000,- tas fra reserverte tilleggsbevilgninger og tilføres 

ansvarsområde 1103 – Servicekontoret  og dekker opp ekstrakostnader ved 

valgjennomføringen 2021. 

 



Ny økonomisk ramme for valggjennomførignen blir da på kr 394.372,- 
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Innledning 
 

Med tanke på situasjonen med Covid-19 i verden i 2021 har både Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet og Valgdirektoratet kommet med anbefalinger og føringer for at man 

bør utarbeide rutiner og planer som tar høyde for flere mulige scenarioer med tanke på smittetrykk i 

samfunnet. 

Derfor har valgansvarlige Frøya kommune utarbeidet en plan for selve valggjennomføringen for 

Stortings- og sametingsvalget 2021 som tar høyde for 3 tenkte scenarioer. 

Det ble utarbeidet en proposisjon av Kommunal- og moderniseringsdepartementet med tiltak for å 

avhjelpe negative konsekvenser av Covid-19. 

Denne proposisjonen til Stortinget med midlertidig lov om endringer i valgloven og kommuneloven 

har bl.a. ført til at man som kommune må tilrettelegge for at stemmeberettigede skal få mulighet til 

å stemme selv om de er i isolasjon på valgdagen for å nevne noe. 

Det er også utarbeidet en smittevernveileder med tanke på valggjennomføringen. Denne er gjengitt i 

denne planen og legger føringen for de forskjellige planene man har lagt opp til med tanke på den 

praktiske gjennomføringen. 

Denne planen er bygd opp slik at de krav og retningslinjer som er gitt til kommunen gjennom 

smittevernveilederen kommer først. Denne delen av planen beskriver kravene til gjennomføringen 

og hva kommunen må tenke på når det praktiske skal besluttes. 

Det er i siste del av dokumentet lagt inn en plan A, B og C.  

Tankene bak denne tredelingen er at plan A skal gjennomføres ved liten eller ingen smitte lokalt 

og ingen nasjonale/lokale tiltak som tilsier at planen ikke kan gjennomføres. 

Plan B gjennomføres ved noe smitte og noen nasjonale/lokale tiltak som tilsier at planen må 

gjennomføres. 

Det er i Plan B tatt høyde for at f.eks. skolene ikke kan brukes grunnet smitte. 

Plan C gjennomføres ved høyt smittetrykk og strenge nasjonale/lokale tiltak som tilsier at 

planen må gjennomføres. 

Det er i Plan C tatt høyde for at f.eks. skolene og andre små lokale grendehus evt ikke kan 

brukes grunnet smitte. 

Planen skal fremlegges kommuneoverlege med tanke på det smittevernfaglige for uttalelse 

og til slutt forankres i valgstyret. 

Planen oppdateres fortløpende etter vedtak gjort i valgstyret. 

 

 

 

 



Overordnede føringer 
 Valget kan gjennomføres 

 Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får 

stemt 

 Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for avstand 

 Kommunene må sørge for godt renhold og hygiene 

Stortinget har vedtatt følgende midlertidige regler for valget i 2021: 
 Velgere som er i isolasjon grunnet Covid-19, skal stemme hjemmefra. Perioden for 

ambulerende stemming utvides slik at velgere i isolasjon som stemmer i egen kommune, kan 

søke om dette frem til klokken 10.00 på valgdagen. 

 Velgere som er i karantene grunnet Covid-19, skal ikke stemme i ordinære valglokaler. 

Valgstyret i kommunen skal opprette egne steder der velgere i karantene kan stemme. Det 

kan være i egne lokaler, utenfor de ordinære stemmelokalene eller ved mobile 

stemmemottak. Hvis det ikke er mulig å komme seg til et slikt sted, kan velgere i karantene 

søke om å få stemme hjemmefra. 

 Valglokaler kan plasseres utenfor det geografiske området til stemmekretsen og bestå av 

flere rom. 

 Kommunen kan også oppnevne personer som er bosatt i andre kommuner, som medlemmer 

av stemmestyrene. 

 Ved et lokalt smitteutbrudd, kan kommunen beslutte å opprette et ekstra valglokale på 

valgdagen om det skulle være nødvendig for å øke kapasiteten og spre velgere. 

 Ved et lokalt smitteutbrudd kan kommunen, den siste helgen før valget, beslutte å ta imot 

stemmer hjemme hos velgere ved hjelp av kun én stemmemottaker, men bare dersom 

detter er nødvendig for at velgerne får stemt. 

 Kommunene kan starte opptelling av forhåndsstemmer dagen før valgdagen. 

 Departementet har fått hjemmel til å pålegge kommunene konkrete krav til en 

smittevernfaglig forsvarlig valggjennomføring. 

 Kommunen må innrette eventuelle smitteverntiltak de siste ukene av 

forhåndsstemmeperioden og på valgdagen på en slik måte at de ikke er til hinder for 

valggjennomføringen. 

 

Hva betyr dette for oss? 
Kommunen v/valgstyret må sikre at alle velgere kan få stemt ved valget, og forebygge smitte 

i gjennomføringen av valget. 

Det må tilrettelegges for at også velgere i karantene og isolasjon får mulighet til å stemme. 

Kommunen må i god tid før valget skaffe en oversikt over hvilke personer og virksomheter 

som har oppgaver knyttet til valggjennomføringen. 

Alle som er involvert i gjennomføringen av valget må få informasjon om smitteverntiltakene 

som gjelder, og må inkluderes i beredskapsplaner. 

Kommunen må gjøre en risikovurdering av arbeidsmiljøet for de som arbeider med valget, 

enten som administrativt ansatte eller som innleide valgmedarbeidere. Basert på 



risikovurderingen skal arbeidsgiver utarbeide en plan og iverksette tiltak for å hindre 

smittespredning. 

Arbeidsgiver har ansvar for å sikre tilgang på beskyttelsesutstyr i de tilfellene det er 

nødvendig, samt nødvendig opplæring i bruk av dette. 

For ansatte som tilhører grupper med høyere risiko for alvorlig forløp av covid-19, bør det 

gjøres en individuell vurdering av behov for tilrettelagt arbeid. 

 

Smittesporing – valgapparatets rolle 
Selve prosessen ved å avgi stemme er en handling der velgeren stort sett er alene. Velgeren 

skal være alene når valget tas. Før og etter dette vil velgeren møte valgmedarbeidere som 

viser og informerer hvor velgeren skal gå, sjekker velgerens legitimasjon og krysser av i 

manntallet. Denne prosessen tar kort tid, og det er lite kontaktpunkt med andre personer. 

Det vil derfor være mulig å gjennomføre valget på en slik måte at velgere ikke vil falle under 

kriteriene som nærkontakter. Avstand og tidsbruk er sentralt her. Det skal være mulig å 

stemme uten å være nærmere andre enn 1 meter, og man skal kunne gjøre det på kortere 

tid enn 15 minutter. 

Fordi sannsynligheten for å være nærkontakt er så liten, og hensynet til hemmelig valg tilsier 

det, skal velgere som møter opp for å stemme ikke registreres for mulig smittesporing. Dette 

betyr at det er særlig viktig at det er tilstrekkelig ressurser til å påse at alle anbefalinger om 

smitteverntiltak følges. 

Smitteforebyggende tiltak 
De grunnleggende smitteverntiltakene er: 

1. Syke personer skal holde seg hjemme 

2. God hånd- og hostehygiene og godt renhold 

3. Holde anbefalt avstand til andre enn sine nærmeste og generelt redusert kontakt 

mellom personer 

 

Redusert kontakt mellom personer 
Smittevernfaglig anbefaling er å holde minst en meters avstand mellom friske personer i alle 

situasjoner, med unntak av de man er i nærkontakt med til vanlig. Bakgrunnen for dette er 

rekkevidden av dråpesmitte. 

Én meters avstand reduserer risikoen for smitte, men utelukker ikke at smitte kan skje.  

Det er viktig at kontaktreduserende tiltak opprettholdes i alle situasjoner og i alle ledd i 

møter mellom velgere, valgmedarbeidere, ansatte og andre.  

 



Valglokalene 

Valglokalenes utforming vil være viktig for å sikre en forsvarlig gjennomføring. Lokaler med 

mulighet for separat inn- og utgang er en fordel for enklere logistikk. Der det ikke er mulig 

med separat inn- og utgang må kommunen sette inn andre tiltak for å sikre at ikke velgere 

møter andre velgere i døren, for eksempel ved at en medarbeider organiserer velgere som 

skal ut og inn.  

God ventilasjon og størrelsen på lokalet har også betydning.   

Det må gjøres vurderinger av hvor mange personer som kan være inne i lokalet samtidig. 

 

Holde avstand i valglokalet 

Kommunene må til rette lokalene sine på en slik måte at velgerne kan gå inn i lokalet, 

stemme og gå ut igjen uten å måtte være nærmere andre personer enn minimum 1 meter. 

Tiden velgeren bruker inne i lokalet bør være mindre enn 15 minutter. 

For å få til dette er god informasjon til velgeren i forkant av stemmingen viktig, slik at 

velgerne vet hva de skal gjøre. Det bør også arbeides med å gjøre prosessen i valglokalet så 

forståelig som mulig. 

 

God skilting, ledeteip og/eller skillebånd kan brukes til dette. Innendørs kø bør unngås. 

 

Organisering av kø 

Viktig at køen til valglokalet organiseres på en god måte, og at køen så langt som mulig er 

utendørs. 

Kommunen må sikre at alle velgerne som står i kø kan holde nødvendig avstand til andre 

velgere.  

Når det utvikler seg til kø, må kommunen ha egne medarbeidere som passer på køen. 

 

Velgere med behov for assistanse 
Noen velgere har behov for assistanse når de stemmer. Når assistanse gis, bør det så langt 

som mulig holdes 1 meters avstand. Tiden som brukes på å gi assistanse vil i all hovedsak 

være under 15 minutter, og fysisk kontakt mellom velgeren og valgfunksjonær bør unngås så 

langt som mulig. 

Kommunen må sørge for at velgere som trenger assistanse kan avgi stemme på et sted der 

det er mulig å holde avstand. 

Eksempelvis bak et skjermbrett, i et tilstøtende rom eller utenfor valglokalet. 

Dersom det ikke er mulig å holde minimum 1 meters avstand, bør man følge de gjeldende 

råd om bruk av personlig beskyttelsesutstyr så langt som mulig. 



Valgloven åpner nå opp for at velgere som på grunn av psykisk eller fysisk 

funksjonsnedsettelse ikke kan stemme alene, selv kan velge å peke ut en hjelper som skal 

bistå vedkommende uten at en valgfunksjonær er til stede i valgavlukket. 

 

God hygiene 
Kommunen har en plikt til å tilby håndsprit, men det er ikke et krav at velgeren bruker dette. 

Det er ikke mulig å avvise en velger på grunnlag av at vedkommende ikke vil bruke håndsprit. 

Det må tilrettelegges for god håndhygiene blant velgere og valgmedarbeiderne. Tilgjengelig 

og plassering av håndhygienefasiliteter er viktig for etterlevelse av rådene. Fasilitetene bør 

vær godt synlige der hyppig kontakt mellom mennesker finner sted. 

Eksempler hvor det er viktig å ha mulighet for håndhygiene er: 

 Fellesområder (toaletter, resepsjon mv.) 

 Ved inngang og utgang 

 På steder der det inntas mat og drikke (spiserom, kantine mv.) 

 Andre områder med mye aktivitet og der det er mange felles kontaktpunkter. 

Unngå ellers berøring av ansiktet. 

Host i albuekroken eller i et papir som kastes. Vask hender etterpå. 

 

 

Renhold 
Kommunen må gå gjennom rutiner og lokale renholdsplaner, og vurdere om det er 

nødvendig å lage tilpasninger. Gjelder både renhold på steder hvor velgerne møter opp, og 

for lokaler som benyttes av valgmedarbeidere og omfatter også felles utstyr. 

Det er ikke nødvendig å bruke ekstra beskyttelsesutstyr ved rengjøring. Vask hender etter at 

rengjøring er utført, også hvis man har brukt hansker. 

Så lenge håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for smitte være lav. 

Det er per i dag lite som tyder på at papir er en relevant smittevei, og god håndhygiene 

anses som tilstrekkelig tiltak ved håndtering av stemmesedler og annet papir. 

 

Munnbind 
Bruk av munnbind er anbefalt i visse situasjoner i områder med økende eller høyt 

smittepress når det ikke kan holdes avstand. Hvis det innføres nasjonale eller lokale råd om 

at munnbind skal brukes, vil det også kunne gjelde for valget. Det kan være nødvendig å 

fjerne munnbindet for at valgmedarbeideren skal kunne identifisere velgeren. Råd for 

korrekt håndtering av munnbind må da følges. 

 



Ventilasjon og lufting 

Generelt anbefales det å sikre god ventilasjon i lukkede omgivelser og tette rom. I tette 

romme uten ventilasjonssystem, anbefales det å lufte regelmessig. Før øvrig bør bruk og 

vedlikehold av ventilasjon følge vanlige rutiner. 

Dersom det er mulig å tilrettelegge for stemming utendørs på en god måte, kan det være et 

godt alternativ. 

 

Personer som er syke skal holde seg hjemme 
Det viktigste smitteverntiltaket er at syke personer skal holde seg hjemme. I 

valggjennomføring har dette betydning både for valgmedarbeidere og for velgere. Det må 

likevel tilrettelegges for alle velgere har mulighet til å stemme. 

 

Velgere i karatene 

Velgere som er i karantene skal ikke stemme ved et ordinært valglokale. 

Personen i karantene kan gå ut for å stemme uten å bryte reglene i covd-19-forskriften, så 

lenge de unngår nærkontakt med andre og ikke bruker offentlig transport. 

Hvis det er mulig, bør velgere i karantene vente med å stemme til de er ute av karantene.  

Kommunen må legge uansett legge til rette for at velgere i karantene kan møte opp ved 

egne tilpassede valgsteder og stemme der. Valgstedene skal være adskilt fra steder der 

øvrige velgere stemmer. De kan gjerne være utendørs og eventuell kø bør være utendørs. 

Valgmedarbeidere som må være nærmere enn minimum 1 meter i enkelt situasjoner, som 

f.eks. ved assistanse, bør bruke personlig beskyttelsesutstyr. 

Fysisk barriere som glassluke er hensiktsmessig der det er mulig.  

Eksempler på egnede løsninger kan være: 

 Drive-in stemming 

 Stemmebuss 

 Særskilt valglokale som er tilpasset velgere i karantene 

Det er også mulig å ta imot stemmer utenfor ordinære valglokaler, men på et sted øvrige 

velgere ikke må passere. 

Kommunen kan også ta imot stemmer hjemme hos velgere i karantene om det vurderes som 

mer hensiktsmessig. Velgere i karantene som ikke kommer seg til valglokale grunnet forbud 

mot å ta kollektivtransport, må stemme hjemme. 

 

Velgere med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse 

Personer med nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse skal ikke stemme i 

ordinære valglokaler. De bør holde seg hjemme til allmenntilstanden er god og følge 



gjeldende anbefalinger for testing. Først når de føler seg friske og er feberfrie og eventuelt 

testresultat er negativt, kan de stemme i ordinære valglokaler. Hvis de ikke har mulighet 

eller tid til å vente med å stemme, skal disse velgerne stemme på samme måte som velgere i 

karantene. Kommunen skal sørge for lokal informasjon om hvilke muligheter velgerne har til 

å stemme når de har nyoppståtte luftveissymptomer og/eller sykdomsfølelse. 

 

Velgere i isolasjon 
Personer som er bekreftet smittet med covid-19 skal være i isolasjon. Det samme gjelder 

personer som er i karantene og utvikler symptomer på covid-19. Velgere som er i isolasjon 

bør så lenge det er mulig vente med å stemme til de er friske og ute av isolasjon. Den siste 

perioden før valget må det tilrettelegges for at velgere i isolasjon kan stemme hjemme. 

Når en velger i isolasjon stemmer hjemme, bør vedkommende bruke munnbind. 

Valgmedarbeiderne som kommer for å ta imot stemmen skal også ha på munnbind og 

øyebeskyttelse. Smitterisikoen vurderes da som lav, fordi det er svært lite behov for kontakt 

mellom velger og valgmedarbeider. Samlet tidsbruk vil også som regel være lav. 

 

Bruk av smittevernutstyr 

Valgmedarbeidere som tar imot stemmer fra velgere i karatene eller isolasjon må ha 

kjennskap til korrekt bruk av beskyttelsesutstyr. Man kan vurdere å benytte personell som 

allerede er kjent med dette, for eksempel fra helsetjenesten. De må da forholde seg til de 

råd som foreligger på det aktuelle tidspunkt hva angår bruk av beskyttelsesutstyr. 

 

Valgmedarbeidere som er isolasjon, i karantene eller har nyoppståtte symptomer 
Valgmedarbeidere som er i isolasjon, i karantene eller har nyoppståtte symptomer skal ikke 

møte på jobb. Det er viktig at kommunen har beredskap på ekstra personell i slike tilfeller. 

Kommunen må videre ha rutiner for hva som skjer dersom en valgmedarbeider blir syk på 

jobb. Vedkommende skal dra hjem så snart det er mulig. 

 

Velgere i risikogruppene 

Hvis alle smitteverntiltak følges er risikoen for smitte i valglokalene trolig svært lav. 

Det vil da normalt være forsvarlig også for velgere i risikogruppen å komme til valglokalet for 

å stemme. Det er viktig med informasjon til velgerne, slik at personer i risikogruppene ikke 

unnlater å stemme pga frykt for smitte. 

 



PLAN A:  
Gjennomføres ved liten eller ingen smitte lokalt og ingen nasjonale/lokale tiltak som tilsier 

at planen ikke kan gjennomføres. 

 

Tidligstemming/Forhåndsstemming: 

Tidligstemmeperioden starter 01.juli og varer til og med 09.august.  

Forhåndsstemmeperioden starter 10.august og varer frem til og med fredag 10.september. 

Forhåndsstemmelokale fast-Frøya: 

- Kontor/møterom ved Frøya Herredshus i nær tilknytning til Servicekontoret. 

- Kø utendørs, anvist med bånd 

- Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Markere avstand i bakken 

- Ha 1 person til å administrere kø ved behov 

- Ikke lagt opp til forhåndsstemming ved kjøpesenter i 2021 grunnet situasjonen rundt 

Covid-19. 

 

Forhåndsstemmelokaler øyrekka: 

- Sula 

o Fortrinnsvis Sula kulturhus 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Sørburøy 

o Fortrinnsvis butikk (hvis stengt), alternativ skole/grendahus 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Bogøy 

o Fortrinnsvis Supen Pøbb (hvis stengt), alternativt skole/grendahus 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

 

- Institusjonsvalg og ambulerende stemmegiving 

o Planlagt forhåndsstemmested på Frøya sykehjem 1 dag + Beinskardet 

omsorgsboliger. 

o Ambulerende stemmegiving skjer på bestilling gjennomført på 1 dag. 

o Frist for bestilling er nasjonalt satt til kl.10 fredag 10.september. 

 

Forhåndsstemming for de som er satt i karantene eller isolasjon grunnet situasjonen rundt 

Covid-19: 



- Det legges opp til at personer som er satt i karantene kan stemme utendørs adskilt 

fra ordinært forhåndsstemmelokale. Slik stemmegiving må bestilles på forhånd. 

- For personer som er satt i isolasjon legges det ikke opp til forhåndsstemming utover 

de dagene det er satt av til ambulerende stemming. Må bestilles i forkant og 

personell som skal hjem til folk i isolasjon må bruke smittevernutstyr. 

 

Valgting: 
Valgdagen er satt til 13.september nå i 2021. I tillegg er det vedtatt at det skal være todagers 

valg i valgkretsene Sistranda og Øyrekka. Det vil si at det gjennomføres valgting også søndag 

12.september ved disse valgkretsene. 

Stemmelokaler valgting: 

Sistranda valgkrets: 

- Kommunestyresalen 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

-  1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Nesset valgkrets: 

- Nesset grendehus 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Dyrøy valgkrets: 

- Dyrøy oppvekstsenter 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Nordskag valgkrets: 

- Nordskag oppvekstsenter 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Nabeita valgkrets: 

- Nabeita oppvekstsenter 



- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Øyrekka valgkrets 

- Mausund oppvekstsenter 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

For personer satt i karantene eller isolasjon på valgdagen: 

Det gjennomføres ambulerende stemming for de som er satt i karantene eller i isolasjon på 

valgdagen. 

Frist for bestilling av stemming hjemme er nasjonalt satt til kl.10 mandag 13.september. 

For å ivareta muligheten til personer satt i karatene eller isolasjon som er bosatt i øyrekka, 

bestilles det båttransport for to stemmemottakere.  

Man ser for seg båttransportfirma i beredskap fra 12-18 på valgdagen. Skissert kostnad ca 

30.000,- 

Totalt behov for personell er 4 stykk. 2 på fast-Frøya og 2 for øyrekka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PLAN B:  
Gjennomføres ved noe smitte og noen nasjonale/lokale tiltak som tilsier at planen må 

gjennomføres. 

Det er i Plan B tatt høyde for at f.eks. skolene ikke kan brukes grunnet smitte. 

 

Tidligstemming/Forhåndsstemming: 

Tidligstemmeperioden starter 01.juli og varer til og med 09.august.  

Forhåndsstemmeperioden starter 10.august og varer frem til og med fredag 10.september. 

Forhåndsstemmelokale fast-Frøya: 

- Kontor/møterom ved Frøya Herredshus i nær tilknytning til Servicekontoret 

- Kø utendørs, anvist med bånd 

- Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Markere avstand i bakken 

- Ha 1 person til å administrere kø ved behov 

- Ikke lagt opp til forhåndsstemming ved kjøpesenter i 2021 grunnet situasjonen rundt 

Covid-19. 

 

Forhåndsstemmelokaler øyrekka: 

- Sula 

o Fortrinnsvis Sula kulturhus 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Sørburøy 

o Grendehus eller lignende 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Bogøy 

o Grendehus 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

 

- Institusjonsvalg og ambulerende stemmegiving 

o Planlagt forhåndsstemmested på Frøya sykehjem 1 dag + Beinskardet 

omsorgsboliger. 

o Ambulerende stemmegiving skjer på bestilling gjennomført på 1 dag. 

o Frist for bestilling er nasjonalt satt til kl.10 fredag 10.september. 

 



 

Forhåndsstemming for de som er satt i karantene eller isolasjon grunnet situasjonen rundt 

Covid-19: 

- Det legges opp til at personer som er satt i karantene kan stemme utendørs adskilt 

fra ordinært forhåndsstemmelokale. Slik stemmegiving må bestilles på forhånd. 

Etablere fast utestemmingslokale ved inngang til gamle legesenter. 

- For personer som er satt i isolasjon legges det ikke opp til forhåndsstemming utover 

de dagene det er satt av til ambulerende stemming. Må bestilles i forkant og 

personell som skal hjem til folk i isolasjon må bruke smittevernutstyr. 

 

Valgting: 

Valgdagen er satt til 13.september nå i 2021. I tillegg er det vedtatt at det skal være todagers 

valg i valgkretsene Sistranda og Øyrekka. Det vil si at det gjennomføres valgting også søndag 

12.september ved disse valgkretsene. 

Stemmelokaler valgting: 

Sistranda valgkrets: 

- Kommunestyresalen 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

-  1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Nesset valgkrets: 

- Nesset Grendehus 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Dyrøy valgkrets: 

- Dyrøy grendehus 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

 

 

 



Nordskag valgkrets: 

- Klubben grendehus 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Nabeita valgkrets: 

- Svanheim grendehus 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

Øyrekka valgkrets 

- Idrettshuset 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

For personer satt i karantene eller isolasjon på valgdagen: 

Det gjennomføres ambulerende stemming for de som er satt i karantene eller i isolasjon på 

valgdagen. 

Frist for bestilling av stemming hjemme er nasjonalt satt til kl.10 mandag 13.september. 

For å ivareta muligheten til personer satt i karatene eller isolasjon som er bosatt i øyrekka, 

bestilles det båttransport for to stemmemottakere.  

Man ser for seg båttransportfirma i beredskap fra 12-18 på valgdagen. Skissert kostnad ca 

30.000,- 

Totalt behov for personell er 6 stykk. 4 på fast-Frøya og 2 for øyrekka. Lagt opp til økt 

bemanning grunnet sannsynlighet for økt press på antall som må stemme hjemme. 

 

 

 

 

 



PLAN C:  
Gjennomføres ved høyt smittetrykk og strenge nasjonale/lokale tiltak som tilsier at planen 

må gjennomføres. 

Det er i Plan C tatt høyde for at f.eks. skolene og andre små lokale grendehus evt ikke kan 

brukes grunnet smitte. 

Tidligstemming/Forhåndsstemming: 

Tidligstemmeperioden starter 01.juli og varer til og med 09.august.  

Forhåndsstemmeperioden starter 10.august og varer frem til og med fredag 10.september. 

Forhåndsstemmelokale fast-Frøya: 

- Kontor/møterom ved Frøya Herredshus i nær tilknytning til Servicekontoret 

- Kø utendørs, anvist med bånd 

- Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Markere avstand i bakken 

- Ha 1 person til å administrere kø ved behov 

- Ikke lagt opp til forhåndsstemming ved kjøpesenter i 2021 grunnet situasjonen rundt 

Covid-19. 

 

Forhåndsstemmelokaler øyrekka: 

- Sula 

o Fortrinnsvis Sula kulturhus 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Sørburøy 

o Grendehus eller lignende 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

- Bogøy 

o Grendehus 

o Kø utendørs 

o Vurdere utendørs stemmelokale om mulig 

 

- Institusjonsvalg og ambulerende stemmegiving 

o Planlagt forhåndsstemmested på Frøya sykehjem 1 dag + Beinskardet 

omsorgsboliger. 

o Ambulerende stemmegiving skjer på bestilling gjennomført på 1 dag. 

o Frist for bestilling er nasjonalt satt til kl.10 fredag 10.september. 

 

 



Forhåndsstemming for de som er satt i karantene eller isolasjon grunnet situasjonen rundt 

Covid-19: 

- Det legges opp til at personer som er satt i karantene kan stemme utendørs adskilt 

fra ordinært forhåndsstemmelokale. Slik stemmegiving må bestilles på forhånd. 

Etablere fast utestemmingslokale ved inngang til gamle legesenter. 

- For personer som er satt i isolasjon legges det ikke opp til forhåndsstemming utover 

de dagene det er satt av til ambulerende stemming. Må bestilles i forkant og 

personell som skal hjem til folk i isolasjon må bruke smittevernutstyr. 

 

Valgting: 
Valgdagen er satt til 13.september nå i 2021. I tillegg er det vedtatt at det skal være todagers 

valg i valgkretsene Sistranda og Øyrekka. Det vil si at det gjennomføres valgting også søndag 

12.september ved disse valgkretsene. 

Stemmelokaler valgting: 

Ved et større smitteutbrudd på Frøya hvor det er stor sjanse for at antall personer som 

faktisk kan arbeide med selve valggjennomføringen er redusert, er det planlagt at man 

reduserer antall stemmelokaler til 2. 

1 stemmelokale i idrettshuset på Mausund som skal i vare ta Øyrekka valgkrets og 1 

stemmelokale i Frøya Storhall som skal i vare valgkretsene på fast-Frøya. 

Ved å avholde valgting på Fast-Frøya i Frøya Storhall kan man redusere antall stemmestyrer 

fra 5 til 3 (til enda mindre ved behov). Dette vil gi en reduksjon på antall personer fra totalt 

20 ned til 12 på Fast-Frøya. På Mausund vil det fortsatt være behov for 4 personer. 

Stemmelokale Frøya Storhall: 

Ved å ha stemmelokale på valgting i Frøya Storhall planlegger vi inntil 3 roder fordelt på de 3 

nødutgangene på siden mot Golan gressbane. Inngang og kø vil være på denne siden for alle 

tre. 

Utgang for rodene vil være på den andre siden av bygget. Dette betyr at de som har som 

kommer for å stemme ikke behøver å møte de som allerede har avgitt sin stemme. 

Inne i Frøya Storhall drar man da ned de tre skilleveggene for å adskille de 3 rodene fra 

hverandre. 

1 person per rode må håndtere køen utenfor. 

Personell til å bistå med parkering og dirigering kan måtte tilkomme. 

Total kostnad er skissert til ca.30.000,- 

 

 

 



Øyrekka valgkrets 

- Idrettshuset 

- Kø utendørs, anvist med bånd og avstandsmerking 

- 1 person til å administrere kø 

- Totalt 4 personer 

 

For personer satt i karantene eller isolasjon på valgdagen: 

Det gjennomføres ambulerende stemming for de som er satt i karantene eller i isolasjon på 

valgdagen. 

Dette må bestilles innen frist satt av valgstyret. 

For å ivareta muligheten til personer satt i karatene eller isolasjon som er bosatt i øyrekka, 

bestilles det båttransport for to stemmemottakere.  

Man ser for seg et båttransportfirma i beredskap fra 12-18 på valgdagen. Skissert kostnad ca 

30.000,- 

Totalt behov for personell er 6 stykk. 4 på fast-Frøya og 2 for øyrekka. Lagt opp til økt 

bemanning grunnet sannsynlighet for økt press på antall som må stemme hjemme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Behov for personell/ressurser: 
 

All valggjennomføring krever ekstra ressurser og personell til forskjellige tider i stemmeperioden. Ved 

en ordinær valggjennomføring brukes lite ekstra ressurser, men man prioriterer bort enkelte 

oppgaver i virksomheten Servicesenteret for en kort periode som da frigjør kommunale 

ressurspersoner til valgarbeid. 

Under har vi lagt opp til en oversikt over hva man bruker av personell ved en ordinær 

valggjennomføring og hva man vil måtte trenge av personell ved gjennomføring av Plan A, B eller C. 

 

Type aktivitet Ordinært valg Plan A Plan B Plan C 

Forhåndsstemming, 
fast Frøya 

2 2+1* 2+1* 2+1* 

Forhåndsstemming, 
øyrekka 

2 2 2 2 

Forhåndsstemming 
insitusjon, 
ambulerende 

2 2 2 2 

Valgting – Sistranda 3 + 3 vara 3+1* + 2 vara 3+1* + 2 vara 9+3*+2**+6 
vara 

Valgting – 
Nordskag 

3 + 3 vara 3+1* + 2 vara 3+1* + 2 vara 0 

Valgting – Dyrøy 3 + 3 vara 3+1* + 2 vara 3+1* + 2 vara 0 

Valgting – Nesset 3 + 3 vara 3+1* + 2 vara 3+1* + 2 vara 0 

Valgting – Nabeita 3+ 3 vara 3+1* + 2 vara 3+1* + 2 vara 0 

Valgting – Øyrekka 3 +3 vara 3+1* + 2 vara 3+1* + 2 vara 3+1* + 2 vara 

Valgting – 
ambulerende 

0 2+2 2+2 6 

Totalt antall  
 
 
24 

26 + 9* + 12 
vara 
 
 
35 

26 + 9* + 12 
vara 
 
 
35 

24 + 5* + 2** + 8 
vara 
 
31 

Økning fra ordinær 
gjennomføring 

0 11 11 7 

 

* er personer som skal organisere utendørs kø ved stemmelokalet. 

** er personer som kan være parkeringsvakter. 

Vara blir bare innkalt ved behov og er ikke inn i det totale antall brukte 

valgmedarbeidere/stemmestyrer. 

 

 

 



Budsjett valggjennomføring 
 

10400 - Overtid 9515,- 

10805 – Godtgjørelse v/valgavvikling 30.000,- 

11212 – Diverse utgifter 25.650,- 

11401 – Info-aviser og tidsskrifter 51.300,- 

11501 – Kursavgifter ansatte 20.520,- (flyttes delvis til inventar utstyr) 

11600 -  Skyss/kost - tjenesteoppdrag 25.650,-( flyttes delvis til inventar/utstyr) 

11900 – leie av lokaler 10.260,- 

12001 - Inventar 30.780,- 

12003 – IT-utstyr 102.600,- (flyttes delvis til inventar/utstyr) 

Andre kostnader 10.097,- 

Totalt 316.372,- 

 

Flere budsjettposter må budsjettjusteres grunnet omprioritering av midler innenfor valg. 

Ekstra innkjøp av valgutstyr som ivaretar smittevern, økt antall timer med overtid, beredskapsløsning 

båt/storhall og økte kostnader ved godtgjørelse ved valgavvikling vil nok bety en økning av midler 

satt av til valg på ca. kr.100.000,-  
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ÅRSMELDING - KORTVERSJON 2020  

 

Forslag til vedtak: 

 

Årsrapport kortversjon for 2020 tas til orientering.  

 

 

Vedlegg: 

 

Årsrapportens kortversjon.  

 

 

Saksopplysninger:   

 

Årsrapportens kortverrsjon utarbeides på bakgrunn av virksomhetenes egne årsrapporter for 

2020. Årsrapporten offentliggjøres i digital utgave på kommunens hjemmeside. Årets temaer 

er Covid-19 situasjonen og Frøyatrimmen.  

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren anbefaler at årsrapportens kortversjon vedtas og offentliggjøres i digital 

utgave på kommunens hjemmeside.  
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Offisiell åpning av Dyrøy oppvekstsenter.
Foto: Bjørg Støen



Frøya har 1455 innvandrere og
norskfødte med innvandrerforeldre
fordelt på 43 nasjonaliteter

Danmark 4

Færøyene 4

Island 3

Sverige 30

Belgia 3

Bulgaria 120

Estland 109

Hviterussland 3

Italia 3

Kroatia 3

Latvia 52

Litauen 562

Moldova 12

Nederland 5

Polen 226

Portugal 6

Romania 14

Russland 19

Slovakia 9

Spania 8

Storbritannia 3

Tsjekkia 14

Tyrkia 9

Tyskland 37

Ukraina 14

Eritrea 27

Ghana 15

Kenya 3

Kongo 3

Marokko 5

Sudan 12

Uganda 3

Afghanistan 3

Filippinene 38

India 3

Indonesia 3

Saudi-Arabia 3

Syria 3

Thailand 50

Canada 3

USA 3

Brasil 3

Venezuela 3

SUM 1455
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F a k ta o m F rø ya k o m m u n e
Folketall 31.12.20: 5 204

Født: 73

Død: 31

Antall husstander: 2 018

Landareal: 230 km2

Totalt
oppdrettslokaliteter: 48

Fiskerimantall: blad A: 19 blad B:73

Antall fritidsboliger: 1 085

Netto innflytting: 16
Kilde SSB og kommuneProfile
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E n k o m m u n e i ve k st
Vekst og utvikling
I 2020 ble det født 73 barn på Frøya, noe som vi på godt
Frøyværsk kaller en «babyboom». Folketallet stiger, og i
2020 ble vi 54 flere Frøyværinger. Økt etterspørsel av arealer
innenfor flere typer næring viser også at vi er en attraktiv
kommune, faktisk så kommer Frøya på 18. plass i kommunal
rapports «framtidsbarometer for 2020». Attraktivitet fører
til tilflytting, økt boligbygging, flere innbyggere og med
det positive ringvirkninger for oss på alle måter. Samtidig
utfordrer dette oss som kommune, både i forhold til ressurs,
- og kompetansetilgang.

Økonomistyring
Å følge opp budsjett og regnskap, og ha god kompetanse
på økonomistyring i en kommune er viktig. Dette har derfor
vært høyt prioritet for meg og mine ledere i 2020.

Nettopp på å grunn av de store svingningene i
skatteinntektene vi opplevde i 2019, har vi i 2020 tatt
grep for å finne «flytsonen», det vil si å finne riktig
utgiftsnivå i forhold til inntektsnivå. Vi har gjennomført
en stor effektiviseringsprosess, der virksomhetene har
iverksatt tiltak for å redusere driften med 3 %. Dette
har vi gjort på grunnlag av at gjeldende inntektssystem
og rammeoverføringer vil gi oss et strammere økonomisk
handlingsrom i årene som kommer.

Resultatet viser et reelt regnskapsmessig merforbruk
på virksomhetene på 1,6 millioner kr (mot minus 16,6
millioner i 2019). Finans har et merforbruk på 2,1 millioner
kr. Dette tilsier at vi er på god vei til å nå målsettingene
i effektiviseringsplanene og omstillingen som vi satte oss
for 2020.

Kommunen har opplev en voldsom økning i skatteinntekten
i 2020. Hele 140 millioner over forventet og budsjettert
skatteinngang. I tillegg fikk Frøya kommune 86,4 millioner
kr fra havbruksfondet. Avkastning på fond ble på 9,6
millioner kr. Som følge av disse ekstraordinære inntektene
ble driftsresultat på hele 124 millioner kroner for 2020.

Nå er det viktig i fortsettelsen, å forvalte disse kronene
fornuftig!

COVID-19 pandemien.
Det som har preget driften hele året 2020 er pandemien
Covid-19. Pandemiene har utfordret oss på flere måter,
både i form av økte utgifter utover det vi har fått refundert
fra staten, men også i form av slitasje på våre fagfolk.
Pandemien har også vist oss – igjen, at de ansatte i
kommunen virkelig står på når det gjelder. Ansatte har vært
fleksible, omstillingsdyktige og initiativrike. De har bidratt
på alle tenkelige måter for å håndtere denne pandemien på
best mulig måte.

Ansatte fortjener en stor HONNØR for den jobben som har
vært gjort gjennom en lang pandemi.

Driften
Som årsmeldingen viser har driften gått sin gang ute på
virksomhetene trass pandemi. At vi vokser gjenspeiles også
i alle aktivitetene som virksomhetene melder.

Vi har feiret flere begivenheter gjennom året. Bl. a åpning
av nye Dyrøy oppvekstsenter, ny liggekai på Sistranda, gang
og sykkelvei fra Hamarvika til Sistranda og nytt boligfelt

på Holahauan. Vi markerte også for første gang PRIDE på
Frøya i 2020.

Nytt helsehuset og omsorgsboliger reiser seg på
Sistranda, og store og omfattende prosesser har
vært gjennomført i planleggingen mot innflytting.
«Morgendagens omsorg»  er blitt et begrep som omhandler
ikke bare nybygg, men hvordan tjenesten skal ytes i
fremtiden. Dette både innenfor eldreomsorgen, tjenester
til brukere med andre behov og helsetjenestene for øvrig.
Mantra har vært  «hverdagsmestring» og  «hva er viktig for
deg»  i oppbyggingen av de nye tjenestene. Også bruk av
digitalisering og moderne teknologi er tiltak som settes i
verk for å frigi flere «varme hender».

Vi etablerte to nye interkommunale tjenester sammen
med Hitra i 2020. Tjenester til de med store behov innenfor
feltet rus/psykisk helse, og innen de sosiale tjenestene i
NAV.

Innen oppvekst jobbes det med å implementere
fagfornyelsen inn i virksomhetene. Dette betyr blant annet
økt fokus på digitale ferdigheter i et tverrfaglig perspektiv.
Vi har fremdeles ekstra fokus på basisfagene, og spesielt
lesing og språkforståelse. Et godt foreldresamarbeid, gode
læringsmiljø og et trygt psykososialt miljø for barn, med
nullmobbing er fremdeles vår visjon.

Vår store satsing på tverrfaglig samarbeid gjennom «ØYA
prosjektet» med visjonen «det trengs en hel øy for å oppdra
et barn», jobber aktivt med sine 5 delprosjekt, der hver
«finger i hånden» representerer en #satsing. Mer info om
disse prosjektene finner du på vår hjemmeside: www.Froya.
kommune.no. Vi har stor tro på dette prosjektet vil gi oss
gevinster på lang sikt!

Pandemien førte til at vi stengte ned deler av tjenestene.
Dette har gitt ansatte innen kultur mulighet til å drive med
mer feltarbeid. Dette ser vi godt på den innsatsen som de
har lagt ned, også sammen med frivillige, for å fremstille
bl. a gammelskolen, bygdetunet og stabben fort i ny drakt.
Titran har også fått sine kulturminnekilt, og fremstår nå
som et attraktivt turistmål.

I Frøya kommune jobber i overkant av 500 ansatte. Alle
med høye ambisjoner om å utvikle og levere best mulig
tjenester til alle kommunens innbyggere innenfor den
rammen de har til rådighet. Det er det denne årsmeldingen
beviser i fortsettelsen.

Jeg ønsker å takke alle kommunens ansatte, politikere,
tillitsvalgte, frivillige, næringsliv og øvrige samarbeidsparter
for et konstruktivt og godt samarbeid i 2020. Bare sammen
greier vi å utvikle Frøya til den kommunen vi ønsker å bo
og leve i.

Beathe Sandvik Meland
Kommunedirektør



4

O rd fø re r h i lse r

Årsrapport 2020 - Frøya kommune

Året 2020 har vist oss at Frøya kommune består av ansatte og
ledere som er fremoverlente, omstillingsdyktige og evner å
«stå han av» når situasjonen krever det.

2020 ble et helt annet år enn det alle hadde forventet - og
ønsket seg. Usikkerhet rundt skatteinngangen etter at Frøya
mottok mindre inntekter enn forventet førte til at budsjett-
prosessen ble restartet med nye inntektsgrunnlag de siste
ukene i desember 2019.

Resultatet ble et budsjett med forventninger om at alle virk-
somheter skulle redusere sine utgifter.

Gjennom 2020 behandlet vi politisk flere nedtrekkssaker.
Virksomhetene og administrasjonen jobbet godt og kom med
gode og gjennomarbeidede forslag til innsparinger. Politisk
har det vært viktig å skjerme de direkte brukerrettede tjenes-
tene når vi har tatt stilling til forslagene.

Og i mars ble verden brått helt annerledes. Covid 19-pan-
demien fikk fullt fokus, både på Frøya, i Norge og resten av
verden. Det har vært mange møter i beredskapsledelsen gjen-
nom året. Hovedfokuset har vært å begrense negative virk-
ninger for barn og unge, så langt det har latt seg gjøre, samt
å redusere konsekvensene for næringslivet.

Vi opplever at alle ansatte i kommunen har sterkt seg langt,
og mange ganger mye lengre enn man kan forvente, for å
fortsatt kunne gi gode tjenester til innbyggerne våre. Mange
har måttet arbeide på nye måter, eller opplevd en større ar-
beidsbelastning enn vanlig. Året har også vist oss at dette kan
benyttes som mulighet til omstilling og å jobbe smartere.

Vi vil fortsette det gode arbeidet som gjøres også fremover -
god lesning med årsrapporten.

Jeg vil rette en stor takk til alle innbyggere, næringsliv og
ansatte i Frøya kommune for at vi sammen kom oss gjennom
et krevende år!

Kristin Strømskag
Ordfører
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Tema Covid-1 9
26. februar kommer nyheten om at Norge har fått sitt første
påviste tilfelle av koronaviruset, og Frøya kommune starter
planleggingen for å rigge seg for et eventuelt virusutbrudd
i kommunen. Pandemi-plan og beredskapsplan iverksettes,
og beredskapsledelsen starter opp med møter for å sam-
ordne tiltak i henhold til plan.

På slutten av februar settes det i gang ekstra renhold ved
skoler, barnehager og helseinstitusjoner. I tillegg opprettes
tett dialog med næringslivet for å sikre at alle har en ri-
siko- og sårbarhetsanalyse av sin virksomhet og en plan for
kontinuitet i tjenesten. Det samme gjøres i alle kommunale
virksomheter.

Siden pandemiens start og inntil 010121 hadde Frøya kom-
mune ett definert utbrudd av Covid-19. Inntil da hadde det
ikke vært registrert innreisesmitte eller enkelttilfeller.

Det gikk altså hele 9 måneder fra Norges regjering stengte
ned Norge 12.mars, før Frøya fikk registrert sin første smit-
tede den 23.desember 2020. Utbruddet kom i forlengelsen
av et kjent utbrudd på Hitra, og underbygget den status
Hitra og Frøya kommuner har som felles bo- og arbeidsre-
gion. Det har også ført til et tett samarbeid mellom nabo-
kommunene i planlegging og håndtering av pandemien i
øyregionen. Fra 23.desember 2020 til 1.januar 2021 ble det
påvist 9 smittede i Frøya kommune.

Ingrid Kristiansen, kommuneoverlege
Kommuneoverlegen har siden pandemiens start og inntil
010121 vedtatt 3 forskrifter på hastevedtak jfr. Smittevern-
loven § 4.1 om nødvendige smitteverntiltak for å hindre/
begrense smitte. Forskriftene har så blitt forlenget eller
opphevet av politiske organ. Kommunestyret og Formann-
skap har vedtatt hhv 1 vedtak om forskrift. Formannskap
har i perioder hatt delegert vedtaksmyndighet på forskrift
fra Kommunestyret for å lette saksgangen.

Det har under hele pandemien vært et stort fokus på å opp-
rettholde tjenester og aktiviteter for barn og unge, samt
sårbare grupper.

Det har i løpet av 2020 vært lagt ned en formidabel innsats
fra innbyggere, næringsliv, frivilligheten og kommunalt an-
satte.

Innbyggerne har vist stor tillit til beslutningstakere og fulgt
de råd og regler som er vedtatt med en imponerende vilje.
Næringsliv og kommunens koronagruppe har hatt en tett
dialog under hele pandemien, og dette samarbeidet har mu-
liggjort gode planer for pandemien, effektiv smittesporing
og håndtering av utbrudd.

Frivilligheten har tilpasset seg råd og anbefalinger og har
gjort en stor innsats for å opprettholde tilbud til barn og
unge så langt det har vært mulig innen gjeldende forskrif-
ter.

Kommunalt ansatte har vist en stor innsats og en enorm
evne til å snu seg rundt og være fleksible for å løse de
oppgaver pandemien har ført med seg. Det har vært stor
aktivitet på testing, smittesporing, forsterket renhold, be-
redskapsledelse, koronagruppe, koronatelefon, personal-
ledelse, legetjenesten og servicekontor.

I 2020 har Frøya kommune hatt en utgift på 5.63 millio-
ner kroner hvor Staten har tildelt kommunen 4,73 millioner
kroner.

Totalt sett har Frøya kommune håndtert situasjonen med
Covid-19 i 2020 på en god måte, og sammen har vi alle
– innbyggere, næringsliv, frivilligheten og kommunale tje-
nester – holdt smitten unna og nede på et akseptabelt nivå.
Tusen takk for innsatsen!

Vennlig hilsen kommuneoverlege
Ingrid Kristiansen

C o vi d - 1 9

Årsrapport 2020 - Frøya kommune
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Helse og mestring skal tilby velferdstjenester av høy kvalitet.
Tjenestene skal være tilpasset behovet til den enkelte, være
kostnadseffektive og bidra til trygghet og livskvalitet for inn-
byggerne i kommunen. Tjenestene skal bidra til mestring og
selvhjulpenhet. Målet er at alle skal få det tilbudet de har be-
hov for, når behovet oppstår.

For helse og mestring står prosjektet «morgendagens om-
sorg» overfor store investeringer i bygging av nytt helse- og
omsorgssenter. Til sammen 76 heldøgns omsorgsplasser vil
gi oss et stort løft for å imøtekomme dagens og framtidas
krav til hvordan kommunen skal drifte og utvikle helse- og
omsorgstjenestene. Byggeprosessen er i gang, Helse og om-
sorgssentret planlegges ferdigstilt høsten 2021.

Prosjektet «Morgendagens omsorg» skal bidra til omstilling
for å levere effektive tjenester med rett kvalitet til innbygger-
ne, og sikre en god arbeidsplass for medarbeidere slik at bru-
kernes behov møtes på en forsvarlig måte. Det skal implemen-
teres velferdsteknologiske løsninger og annen teknologi for å
heve kvaliteten på tjenestene og sørge for at innbyggerne kan
mestre hverdagen i størst mulig grad selv. Alle virksomhetene
jobber med endring av arbeidsprosesser og tjenestene har fo-
kus på endrings – og utviklingsarbeid for å imøtekomme krav
og forventninger til fremtidas tjenester. Brukerne skal møte
en tjeneste, hvor ansatte samarbeider på tvers av avdelinger
og tjenester, og på tvers av forvaltningsnivå. Nye velferdstek-
nologiske løsninger skal også gi gevinster som gjør kommu-
nen i stand til å bistå et økt antall innbyggere.

Bo, aktivitet og miljøtjenesten
Virksomheten bo-, aktivitet- og miljøtjeneste yter heldøgns
tjenester til målgruppen mennesker med nedsatt funksjons-
evne i aldersgruppen 0-100 år.

Tjenestene som ytes er blant annet praktisk bistand og
opplæring i/utenfor boligen, avlastning, støttekontakt,
omsorgsstønad, veiledning, individuell plan og koordine-
ringsbistand. Miljøpersonalet i virksomheten er tverrfaglig
sammensatt, arbeider aktivt og miljøterapeutisk for bl.a. å
utvikle og opprettholde ferdigheter/funksjoner hos den en-
kelte bruker. Virkemidler for å oppnå aktiv deltagelse i egen
livssituasjon realiseres gjennom blant annet målrettet miljø-
arbeid, forutsigbarhet, egen mestring, selvbestemmelse og
valgfrihet, kommunikasjon, sosialt nettverk/kontakt med fa-
milie, aktiv deltagelse innen kultur/fritid, meningsfylt dag-/
aktivitetstilbud og trygg bosituasjon.

I virksomhetens utviklingsprosess jobbes det med å utarbeide
en faglige plattformen som har et overbygget tankesett med
fokuset «Hva er viktig for deg»? Dette er et tankesett som har
til hensikt å tydeliggjøre brukerstemmen og bidra til at helse/
omsorgstjenestene møter og styrker personenes egne ressur-
ser og mestringsevne.

Familie og Helse
Virksomheten Familie og helse består av flere avdelinger og
fagområder:
Helsestasjon, skolehelsetjeneste, jordmortjeneste, åpen bar-
nehage, barnevernstjeneste, psykisk helsetjeneste, flyktnin-
getjeneste, legekontor og legevakt.

Alle avdelingene er sentrale i «Familiens hus», et konsept der
alle faggrupper samarbeider slik at innbyggerne slipper å gå
fra en tjeneste til en annen når de har behov for hjelp. I til-
legg til å yte tjenester til voksne, jobber tjenestene med barn
og familier og deres nettverk. Familie og helse jobber særskilt
for å forebygge, og komme inn tidlig med hjelp ved behov.
Terskelen for å ta kontakt med våre tjenester skal være lav.

Barneverntjenesten i Frøya skal sikre at barn og unge som
lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling,
får hjelp og omsorg til rett tid, og å bidra til at barn og unge
får trygge oppvekstkår. Tjenesten iverksetter og følger opp
hjelpetiltak som veiledning, støttekontakt, besøkshjem, fri-
tidsaktiviteter og iverksetter og følger opp omsorgstiltak.
Barnevernstjenesten på Frøya har stort fokus på familieråd.
Dette er et godt verktøy for at barn og familier får mulighet til
å ha medvirkning i egen sak, og at det bygges nettverk rundt
familien som fortsatt er tilstede når barneverntjenesten av-
slutter saken. I 2020 har totalt 94 barn på Frøya hatt kontakt
med barneverntjenesten på en eller annen måte. Barneverns-
tjenesten har mottatt 61 bekymringsmeldinger, og det ble
gitt 61 omsorgs – og hjelpetiltak gjennom året.

Fra høsten 2020 ble også Flyktningetjenesten lagt under
familie og Helse. Flyktningetjenestens hovedoppgave er
bosetting og integrering av voksne og enslige mindreårige
flyktninger. Flyktningetjenesten er ansvarlig for kommunens

H e ls e o g m e stri n g

Årsrapport 2020 - Frøya kommune
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introduksjonsprogram for flyktninger, der målsettingen er å
styrke flyktningenes muligheter for deltakelse i arbeid eller
utdanning, og i samfunnslivet for øvrig. Flyktningetjenesten
bidrar også med hjelp slik at den enkelte kan bli mest mu-
lig økonomisk selvstendig. Det ble i 2020 inngått et samar-
beid med Dalpro AS som gjennomfører undervisning i norsk
og samfunnsfag for introduksjonsprogrammet, samt rett og
plikt elever i Frøya kommune. Frøya kommune var en av de få
kommuner i Norge som mottok nye flyktninger i 2020. Tre nye
flyktninger kom i desember.

IMDIs tilbakemelding til Frøya kommune er at vi scorer meget
godt på tilrettelegging for rask bosetting, integrering og kva-
lifisering av flyktninger, samt gode muligheter for å få arbeid
og/eller utdanning.

Pleie og Omsorgstjenesten
Pleie- og omsorgstjenesten yter tjenester til over 300 bruke-
re, primært eldre. Virksomheten jobber med endrings – og ut-
viklingsarbeid tilknyttet «morgendagens omsorg» og endrin-
gen fra sykehjem til Helsehus og bofellesskap med heldøgns
bemanning. Frøya sykehjem har i dag 57 plasser, hvorav 13
på korttidsavdelingen. På korttidsavdelingen er det fokus på
rehabilitering, og vi har det siste året hatt egen fysioterapeut
ansatt i virksomheten. I tillegg tildeles det avlastningsopp-
hold som pårørendestøtte. Dette kan bidra til pårørende med
omsorgsoppgaver får regelmessig fri og at bruker kan bo len-
ger i eget hjem, og man utsetter fast institusjonsopphold. Øv-
rige plasser på Frøya sykehjem er fordelt på 2 miljøavdelinger,
for brukere med kognitiv svikt og 3 somatiske avdelinger for
langtidsopphold. Sykehjemmet er sertifisert livsgledehjem
fra 2016, og har ansatt aktivitører og livsgledekonsulent. Vi
har en egen dialysestasjon underlagt St. Olavs hospital og
eget institusjonskjøkken, som i tillegg til å lage mat til sy-

kehjemmet også selger middag til hjemmeboende og drifter
kantina ved Sistranda barneskole.

Hjemmetjenesten yter tjenester til brukere både på fast-Frøya
og i øyrekka. Det er ca. 250 tjenestemottakere, de fordeles
primært på hjemmesykepleie og praktisk bistand i hjemmet.
Beinskardet omsorgsbolig er to delt. I det ene bygget er det
12 leiligheter med eget soverom og i det andre bygget er det
personalbase og felleskjøkken og stue, i tillegg til 6 boenhe-
ter (som ikke har eget soverom). Virksomheten drifter 3 typer
dagsenter for hjemmeboende: dagsenter for demente med 6
plasser, dagsenter for eldre med 14 plasser, og åpent dagsen-
ter på Beinskardet 2 dager i uka.

Pleie og omsorgstjenesten har eget hukommelsesteam og er
representert i hverdagsmestringsteam. Støttekontakter for
eldre er også underlagt virksomheten.

Tildeling av tjenester foretas av forvaltningskontor for helse-
og omsorg, som er underlagt virksomheten, men behandler
søknader om helse– og omsorgstjenester for hele rammeom-
rådet helse- og mestring.

Sosialtjenesten NAV
Målsetningen for de sosiale tjenestene i NAV er å bidra til
forebygging og redusering av fattigdom, fremme sosial inklu-
dering og bidra til å bygge et sterkere sosialt sikkerhetsnett.
Øke mulighetene for hver enkelt mottaker av sosial stønad å
bli selvforsørget.

NAV Frøya registrerer at antall søknader på økonomisk sosial-
hjelp er nesten 3-doblet de siste 10 årene. Dette gjenspeiler
et samfunn som har langt flere fattige blant sine innbyggere
enn tidligere. Vi ser en større kompleksitet i hver brukersak
og en økning blant søkere med forsørgeransvar for barn. Det
er derfor viktig at ansatte i NAV-kontoret har handlingsrom
for å gjøre de gode individuelle og konkrete vurderinger som
er nødvendig, slik at den enkelte får den oppfølgingen de har
krav på etter målsettingen. Vi må unngå at noen blir gående
på sosial stønad i lengre perioder enn hva som er nødvendig,
men får muligheten til å komme i arbeid.

Årsrapport 2020 - Frøya kommune
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Dyrøy oppvekstsenter
I februar 2020 sto nye Dyrøy oppvekstsenter ferdig – med
totalrenovering av eksisterende del, og nytt tilbygg. Dyrøy
oppvekstsenter har doblet arealet, og er nå et tidsriktig
oppvekstsenter. Den offisielle åpningen på våren ble utsatt
på grunn av koronasituasjonen, men på høsten ble det
gjennomført en koronavennlig markering, med noen få
inviterte gjester. Når situasjonen tillater det vil det bli åpnet
for at flere kan komme for å se det nye oppvekstsenteret. Nå
jobbes det med å oppgradere uteområdet, slik at det skal
tilfredsstille behov for allsidig fysisk aktivitet og et godt
psykososialt miljø.

I anledning nytt oppvekstsenter er det utarbeidet en
pedagogisk plattform, som igjen har ledet fram til en ny
visjon for oppvekstsenteret:
Dyrøy oppvekstsenter – en trygg seilas med latter, lek og
læring.

Dette er noe oppvekstsenteret vil fortsette å jobbe mye
med framover. Elevrådet har jobbet med ny logo til
oppvekstsenteret, hvor også visjonen er med.

Frøya kulturskole
Å drive kulturskole når samfunnet er nedstengt er en uvant
øvelse. Heldigital undervisning var nytt for både lærere og
elever, så her var det bare å hive seg rundt. Fra mars til juni ble
elektronisk kommunikasjon av instruksjoner, veiledninger,
samtaler på Teams og innspillinger til kulturskolens
nyopprettede YouTube-kanal den nye hverdagen. Det ble
mange fine filmer!

Men noen opptredener med sprell levende elever ble det
heldigvis også. Frøya skolekorps gledet beboerne utenfor

sykehjemmet og Beinskardet 17.mai, og dramaelevene
deltok i en flott forestilling i Sletta kirke. I oppvekstdebatten
og i kommunestyret fikk noen elever gledet politikere og
debattanter.

Nytt i 2020 var også et utvidet samarbeid med
Trondheimsolistene, der kulturskolens elever fikk øvd seg
på å spille i et sammensatt orkester. I denne anledning
med elever på både messingblås, stryk og slagverk.
Kanskje vi ser starten på Frøya kulturskoles miniorkester?

Frøya kulturskole er uansett stolte av alle sine modige elever!

Frøya ungdomsskole
Frøya ungdomsskole har 30 ansatte og 130 elever ved
skolestart høsten 2020. Skolen er en ren ungdomsskole,
med to paralleller på alle trinn. Elevene kommer fra alle
grendeskolene på fast Frøya. Skolen har et tett og godt
samarbeid med FAU, SU/SMU og elevråd. Alle disse organene
er viktige i utviklingen av skolen – både med tanke på
læringsmiljø og læring. Skolen er opptatt av å være en
lærende organisasjon på alle nivå. Det arbeides med at
elevene er aktive i egen læring, der tilrettelagt opplæring
er viktig for alle elever. Tolærersystem i alle basisfag er et
godt tiltak for å tilpasse for den enkelte elev. Aktiviteter og
læring utafor klasserommet i den flotte naturen Frøya har
å by på, er også noe som fører til variasjon og økt trivsel.
Finn skoleavvisa på www.froyaskoleavis.com og Frøya
ungdomsskole på Facebook.

Mausund oppvekstsenter
Mausund oppvekstsenters hovedfokus i løpet av året har vært
på begreper, lesing og innføring av ny læreplan.

Hjemmeskole under landets lockdown i mars-mai, satte
lærerne i en situasjon der de ble tvunget til å håndtere det
digitale på en annerledes og mer kreativ måte. Dette lyktes
vi med!

Av andre spesielle hendelser i løpet av året, nevnes temauka
i høst med fokus på bærekraftig utvikling. Gjennom praktiske
arbeid og samarbeid med bl.a. Mausund feltstasjon, når vi de
mål som den nye læreplanen sier i forhold til dette. Å jobbe
sammen som enhet mot et mål, er noe vi finner verdifullt og
trivselsskapende.

Liten enhet betyr ikke at vi ikke får ting til. Vi har mange
ulike tiltak i løpet av året som bidrar til samhold, trivsel og
engasjement (temauker, FORUT, fellesturer, aktivitetsdager,
juleavslutnig etc).

Antallet barn ved oppvekstsenteret har vært nedadgående
det siste året.

O p p ve k s t

Årsrapport 2020 - Frøya kommune
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Nabeita oppvekstsenter
Annerledesåret som ble både unormalt og helt normalt.
Barna skal ha alltid rom for å utvikle seg og det må vi voksne
legge til rette for. Ikke alle har fått leke sammen, men leken
har hatt den samme plassen i hverdagen. Læringen likeså.
I-paden har blitt mye brukt i skolehverdagen - ikke bare
når det var hjemmeskole, men også ellers. Mye av de årlige
begivenhetene foregikk digitalt.

Mattemaraton er et eksempel på det - ivrige barn som løste
matematikkoppgaver nær sagt dag og natt i hele mai! Den
innsatsen fikk de igjen for! I konkurranse med elever over
hele landet gjorde elevene det skarpt! Sammen med Dyrøy
og Nordskag ble vi med ett matematikkøya!

Den årlige julekonserten ble også digital. Klassene øvde på
sangene sine utover høsten som de normalt ville ha gjort. Så
ble det filmet og sendt ut via YouTube til foreldre, elever og
ansatte. Det normale ble løst på en unormal måte .

Oppvekstsenteret fikk endelig ny fane dette året. Fana står
der og venter på at den normale tiden skal komme tilbake og
at den kan bli båret i tog på 17.mai av stolte barn fra Nabeita!

Nesset barnehage
Barnehagen har satset på pedagogisk dokumentasjon som
en arbeidsmåte, hvor både barn og personalet er i utvikling.
Barn lærer ikke mer enn det menneskene og miljøet bidrar
til. Det jobbes mye med refleksjon i personalet og for at det
fysiske miljøet skal fungere pedagogisk. De benytter mye
gjenbruksmaterialer, da disse kan byttes ut og dermed bidra
til progresjon, men også fordi det er bærekraftig – et tema
barna har vært opptatt av og som de har jobbet systematisk
med. Nesset ønsker å skape læringsmiljøer som bygger på det
barna allerede er opptatt av. Gjennom små barnegrupper får
personalet til å være tett på og fange opp barns interesser og
ta dem på alvor.

Nordskag oppvekstsenter
Barnehagen pleier hvert år å jobbe i fellesskap med et
eventyr, og i 2020 var det “Gullhår” som sto for tur. Da jobber
alle avdelingene med dette i samme periode, dette bygger
VI-følelse og fremmer språk og kommunikasjon på tvers av
avdelinger.

Vi-følelse har også stått i fokus på skolen, og denne ble
styrket gjennom samarbeid i musikktimene, og et skolekor
ble resultatet.

Sistranda barneskole
Sistranda barneskole har i dag totalt 220 elever fordelt
på 1.-7.trinn, med to paralleller på alle trinn. Det er
skolens andre skoleår som ren barneskole. Uteområdet for
mellomtrinnet vil i løpet av 2021 bli noe oppgradert med
tanke på uteaktiviteter/ lekeapparater. Dette ser vi frem til.
Skolen har stort fokus på trivsel og trygt skolemiljø, der
voksenrollen er sentral. Vi legger til rette for at alle barn
skal være aktive i sin egen læring og har derfor stort fokus på
variasjon av aktiviteter.

Skolen har til vanlig årlige faste tradisjoner som
juleforestilling med alle elevene til jul, og skuespill fra
7.trinn på slutten av skoleåret.

Nærområdet til skolen legger til rette for utedager med
uteskole i fjæra og i skogen.

Skolen har også basishall, svømmehall og stor fotballhall i
umiddelbar nærhet.

Sørburøy skole
Sørburøy skole satser på varierte skoledager og allsidige
utfordringer. Skolen har utvikla en vurderingskultur som
fremmer mestring på mange områder. Det er fortsatt et aktivt
samarbeid med kulturskolen og sørsamisk kunnskapspark,
og også fortsatt drift i skolekorpset. Dette skoleåret feirer
Sørburøy skolekorps 15 år! I den forbindelse gjennomførte
gruppa ei reise til Bergen i juni som samarbeid mellom
skole og korps. Det gav mange gode opplevelser og
læringsmuligheter, og da det innlagte korpsstevnet ble
avlyst, seilte gjengen i stedet med hurtigruta oppover
vestlandskysten inkludert Geiranger. Nesten bare vi og
dronning Sonja på fjordcruise i hetebølgen akkurat da! Det
var også en annerledes læringsarena da skolen fikk besøke
to bedrifter på Helgebostad i høst for å lære om matkultur og
bærekraftig jordbruk, før avslutning med en flott ridetur på
islandshester i Svankilen.

Årsrapport 2020 - Frøya kommune
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Servicesenteret
Virksomheten Servicesenteret har stort fokus på å være
tilgjengelig for innbyggerne, næringsliv og publikum el-
lers både via telefon, sosiale media, personlig oppmøte,
e-post og nettsider.

Virksomheten arbeider aktivt for å bedre spesielt den
digitale plattformen opp mot innbyggerne og bruker til-
bakemeldinger fra våre brukere aktivt i vårt arbeid for
å bli en bedre tjenesteyter for alle som har behov for å
komme i kontakt med Frøya kommune.

Hovedfokuset for våre ansatte er å betjene alle henven-
delser så raskt som mulig og på best mulig måte.

Et felt man har hatt mer fokus på i 2020, er det å minske
sårbarheten på noen av de ansvarsområdene virksom-
heten har. Dette for å sikre at driften av kommunen
fortsatt kan opprettholdes i størst mulig grad selv ved
fravær/sykdom og ferieavvikling.

Plan, Miljø og Forvaltning
Virksomheten sitt samfunnsoppdrag er å bidra aktivt til
tilrettelegging for bosetting, næringsutvikling og gode
rammevilkår for kommunal tjenesteproduksjon som gjør
Frøya til et attraktivt samfunn å leve og virke i.

Virksomheten påpeker i sitt budsjettdokument for 2020
at det skal være størst fokus på følgende arbeidsområ-
der:
• Kultur- og omdømmebygging
• Rekruttere og beholde kvalifiserte medarbeidere
• God oppfølging av økonomi i alle ledd i virksomheten
• Profesjonell og moderne tjenesteyting

o God og effektiv saksbehandling
o Velfungerende oppdatert planverk

• Vektlegge tiltak innen natur, miljø og klima

Eiendomsforvaltning,
Kommunalteknikk og Utbygging
Virksomhet for bygg og kommunalteknikk består av 47
ansatte fordelt på fagområdene, vaktmestre, renhold,
uteseksjon, vann/avløp, prosjektledelse og øvrig admi-
nistrasjon.

Primæroppgavene er drift og vedlikehold av kommunale
bygg, kommunale veier, gangveier, parkeringsplasser,
broer, kaier og andre uteanlegg. Virksomheten har også
ansvaret for drift, vedlikehold og utbygging på vann- og
avløpssektoren samt prosjekteringsledelse og byggele-
delse på prosjekter.

Felles for alle fagområder er å følge opp lover og for-
skrifter, herunder endringer i disse, samt utvikle fag-
områdene.

Videre har enheten ansvar for å iverksette administra-
tive og politiske vedtak og følge opp disse, samt tjenes-
teyting overfor kommunens innbyggere.

Allm en n e o g tek n i sk e tjen e ster
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Et knippe med typiske sakstyper kan ses på som nøkkel-
tall for virksomheten. Årets produksjon (vedtak) sam-
menstilles nedenfor med tilsvarende aktivitet i 2019.

Virksomheten har produsert i alt 105 saker (ikke unike)
for politisk behandling i 2020. Samtidig er det fattet
546 vedtak etter delegert myndighet fra HOAT.

Sakstyper med vedtak
Behandlet Over frist

2019 2020 2019 2020

Plan 130 139 23 34

Egengodkjente regulering-
splaner

7 8 - -

Dispensasjoner plan/
bygg/deling

80 70 10 16

Delingssaker 43 61 13 18

Byggesak 362 428 41 21

Klagebehandlinger 15 10 8 7

Ett-trinn med ansvar 82 84 21 5

Ett-trinn uten ansvar 50 56 12 5

Rammesøknad 15 4 - 1

Igangsettingstillatelser (IG) 138 165 - -

Midlertidig brukstillatelser
(MB)

10 17 - -

Ferdigattest (FA) 52 92 - 3

Kart og oppmåling 93 80 10 2

Seksjoneringssaker 6 4 4 -

Oppmålingssaker 87 76 10 2

Landbruk, natur og miljø 101 95 14 3

Jord og
konsesjonsbehandling

10 9 - -

Produksjonstilskudd 47 46 - -

Utslippstillatelser 32 24 14 3

Fellingstillatelser grågås 12 16 - -

2019 2020

Antall avkjørselstillatelser 0 2

Antall km veg grusdekke 25 18,2

Antall km veg asfaltdekke 27,5 35,3

Antall parkeringsplasser 250 250

Antall veg- og gatelyspunkter
Lyspunkter langs kommunal vei/kai,

ytebrygger/gravplass, derav 118
lys som dri es av private veilag

600 346

Antall vannforsyningsabonnenter 2 787 2 835

Antall meter vannledning 215 000 218 770

Antall tilknytninger vann 31 45

Antall slamtømmeabb. private an-
legg boliger

1 060 1 064

Antall slamtømmeabb. private an-
legg fritidsboliger

592 599

Antall avløpsabonnenter 945 947

Antall meter avløpsledning (spill-
vann + overvann)

22 471 28 311

Antall tilknytninger avløp 12 28

Antall avfallsabonnenter boliger/
leiligheter

2 265 2 291

Antall avfallsabonnenter fritids-
boliger

1 179 1 189

Antall utleieboliger 24 31

Antall omsorgsboliger 64 66

Klargjort industriareal 117 000 117 000

Antall sentrumsnære boligtomter 0 13

Antall ledige boligtomter utenfor
sentrum

4 27

Antall boligtomter under oppar-
beidelse

15 8

Antall begravelser 51 34

Antall urnenedsettelser 8 3

Statistikk innenfor fagområdene:

N ø k k e lta ll
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Frøya kulturhus
Frøya kulturhus ble hardt rammet av korona-pandemien i
2020. Både kino- og kulturarrangementer ble innstilt i lengre
perioder, og i de periodene hvor man åpnet for aktiviteter, var
det med strenge restriksjoner bl.a. på antall publikum i sa-
lene. I forkant av høstsesongen ble det utarbeidet en tiltaks-
plan for kulturhusdrift, med hovedfokus på lokalt innhold,
og lavterskeltilbud, for å begrense arrangementsutgiftene,
under de rådende forhold. Dette bidro til å gi innbyggerne
spennende kulturtilbud, uten at kulturhuset risikerte større
økonomiske tap. En stor takk til det frivillige kulturlivet på
Frøya, som stilte velvillig opp i denne vanskelige tiden.

De ansatte i Frøya kulturhus har periodevis vært omdisponert
til å utføre andre arbeidsoppgaver i kommunen, i hovedsak
innenfor kulturvern. Sikring og oppussing av Stabben fort,
vedlikeholdsarbeid ved Titran (gamle) kirkegård, rehabilite-
ring og vedlikehold på Bygdetunet, og produksjon av infor-
masjonsplakater i Gammelskolens museum bør nevnes. På
tampen av året ble de ansatte omdisponert til smitteoppspo-
ring og testing. Et krevende år til tross; det ble gjennomført
mange flotte kulturarrangementer med bl.a. Charlotte Aude-
stad, Frøya Teaterlag, FEMME, Havdur & Sistranda mannskor
og humorshow med Kveli, Rånes, Bremseth. Det ble gjennom-
ført 138 kinoforestillinger i 2020.

Frøya bibliotek
Korona-pandemien har vært krevende for biblioteket, men
det har gått bra, takket være evnen til kreativitet og velvil-
je. Biblioteket har fortsatt sin serie med møter «Møt landet
mitt», «Møt grendelag» og likeledes enkeltarrangementer og
utstillinger. I 2020 leverte biblioteket også bøker i depot til
skolene som mistet tilgang til bokbussen.

I 2020 var det flere arrangementer, både fysisk og digitalt:
Lesestund for barn
Sjakk for barn og ungdom
Språkkaffe
Jul med engler
Bokbussbesøk (første halvåret)
Forfatterbesøk
Sommerles (Digital lesekampanje for 1. – 7.trinn fra 1. juni
til 31. august)
Datahjelp
Språkhjelp
Lesesirkel
Morsmålsdag
Utstillinger
Nordisk litteraturuke
Nasjonalbibliotekdag

Frøya bibliotek gjennomførte flere digitale arrangementer i
perioder hvor biblioteket var stengt for publikum, bl.a. di-
gital lesestund, framført av Hans Anton Grønskag og Magne
Romestrand, samt digital lesestund med Rita-Elin Hovde for
voksne, og en ekstra digital lesestund for barn. Barn fikk også
delta på digitale arrangementer i hele april.

Frøya bibliotek har samarbeidsavtale med Sistranda Barne-
skole og Frøya ungdomsskole. Biblioteket selger også tjenes-
ter til Guri Kunna VGS. I perioden april – juni måtte bibliote-
ket reorganisere og tilpasse tilbudet både til private personer
og skoler pga. korona-situasjonen. Skolene fikk tilbud om
å levere bøker og var invitert til å delta i digitalt bibliotek.
Det var også lansering av bookbites, som erstattet E-bokbib.
Biblioteket var stengt en periode for besøkende, men etter
påske ble det etablert take-away bibliotek. I juni-august del-
tok barn på Sommerles, den digitale kampanjen for barn. Det
var over 120 barn som var registrert og deltok aktivt.

Antall utlån av bøker og besøk har gått ned pga. korona-si-
tuasjonen, men utlån av e-bøker og e-lydbøker har hatt en
økning.

Frøya Frivilligsentral
Året 2020 har vært et annerledes år, også for Frivilligsentra-
len. Fra full aktivitet i starten av året, til fullstendig nedsten-
ging 12.mars. Siden har det vært åpnet for aktiviteter så fort
nasjonale og kommunale anbefalinger og restriksjoner har
tillatt det, men det meste av året har Frivilligsentralen holdt
fysisk stengt. Nedstenging krevde nytenking, og med det så
Frøyatrimmen dagens lys.

…Nedstenging krevde nytenking, og med det så Frøyatrim-
men dagens lys. Frøyatrimmen er et lavterskel trimtilbud til
alle med tilknytning til Frøya, og driftes via appen «Trimpo-
eng».

I forbindelse med pandemien kjøpte Frøya kommune inn den
digitale plattformen NyBy. NyBy ble flittig brukt, og de fleste
forespørsler om hjelp fra frivillige ble svart ut på kort tid.
Plattformen ble spesielt mye brukt til varekjøring i de stren-
geste restriksjonsperiodene. Frivilligsentralen har vært sen-
tral i administrering av NyBy.

Detter er noe av det som skjedde i 2020:
• Dagsenter
• Språkkafe
• Gretne gamle gubber
• Allsangkafe
• Tv aksjonen
• Julekorga i samarbeid med NAV og Rema 1000
• Sammen på julaften
• NyBy
• Sommerleir for ungdom
• Hjem for en 50 og 100 lapp
• Vinteraktivitetsuke
• Varekjøring til hjemmeboende eldre
• Jul langs Steinalderløypa

Frøyahallene
Frøyahallene har i 2020 vært sterkt preget av Covid-19 med
mye nedstenging. De ansatte har i samråd med beredskapsle-
delsen prøvd å holde åpent så mye som mulig. Dette spesielt
med tanke på barn og unge og spesielt lokalt. Men når det

K u ltu r o g i d re tt
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har vært anledning for det så har man også igjennom Frøya
Arena åpnet opp for ekstern aktivitet. Man har forsøkt å holde
ungdomsbasen åpen hele tiden. Frøyahallene har fulgt råd og
veiledning fra sentrale og lokale myndigheter.

Sviktende inntekter er en direkte konsekvens av Korona-pan-
demien.

De ansatte i Frøyahallene har vært omdisponert til andre kom-
munale oppgaver, i perioder gjennom året.

Kulturvern
Kommunens satsning på kulturvern er ett av få arbeidsområ-
der innenfor virksomheten Kultur og idrett, hvor man har fått
gjennomført det man har planlagt i 2020 – på tross av koro-
nasituasjonen:

Stabben fort:
Arbeidet på Stabben fort ble i stor grad gjennomført og fer-
digstilt. Man fikk i tillegg på plass en løsning med en fast vert,
som tar seg av omvisninger i turistsesongen. Kulturhuset har
etablert et workshop-tilbud på Stabben, som er skreddersydd
skoleklasser i grunnskolen.

Kul-min:
I samarbeid med Trøndelag fylkeskommune, har virksomhe-
ten Kultur og idrett bistått i arbeidet med å forberede Kul-min
på Titran. Det ble i 2020 produsert innhold på i alt 4 skilt med
tema «Stabben Fort», «Fiskeværet Titran», «Sletringen fyr»
og «Titranulykka». Skiltene ble montert og tilgjengelig for
publikum som planlagt, til påsken 2021.

Bygdetunet:
I 2020 hadde virksomheten Kultur og idrett et mål om å til-
rettelegge for økt aktivitet på bygdetunet. Det ble etablert
en gangvei fra parkeringsplassen og frem til bygdetunet. Alle
bygninger på tunet ble ryddet og stelt. Dalastua ble innredet
med tidsriktig møbler og inventar. Nytt el-anlegg ble instal-

lert, inkludert sikringsskap, lys og varme. Det ble etablert ild-
sted på uteområdet som fritt kan benyttes om man tar hensyn
til vær og vind. Det ble også satt opp gjerde, og ly for saue-
hold på tunet, og gjennom et samarbeid med Hurran gård,
kom det sommeren 2020 det villsauer på bygdetunet, til glede
for både publikum og barnehagen.

Dalastua har vært åpent for besøkende to dager i uka gjennom
hele sommersesongen.

Gammelskolen:
Frivillige har arbeidet sent og tidlig i gammelskolen på Si-
stranda. Det har resultert i et flott skolemuseum med en be-
tydelig gjenstandssamling som allerede blir lagt merke til i
høye faglige kretser. De frivillige har under ledelse av Hans
Anton Grønskag sørget for at Frøyas rike skolehistorie formid-
les på best mulig måte. Virksomheten Kultur og idrett har pro-
dusert en rekke informasjonsplater i bygget. Det ble instal-
lert nytt el-anlegg, varme og belysning. Grønskag har laga et
pedagogisk opplegg som skolene kan ta i bruk så fort skolen
offisielt åpnes. Gjenstående arbeid før åpningsdagen er skifte
og sikring av tak. Dette utføres i forbindelse med sommerfe-
rien 2021.

Utstilling:
Frøya kulturhus har i 2020 tilrettelagt for temautstillinger, og
har blant annet presentert deler av Roy Sørengs store sam-
ling av gjenstander etter flere år med metall detektor-søk. I
forbindelse med åpning av utstillinga ble det arrangert 2 ut-
flukter der Søreng tok med publikum til historiske steder på
Frøya. Søreng fortalte om gravhauger og boplasser som fort-
satt kan skimtes i terrenget.

Kulturmiljøplan:
Kommunen er i gang med forberedelser til oppstart av arbei-
det med å etablere Kulturmiljøplan. Før utgangen av 2020
opprettet kommunen kontakt med fylkets KIK-kontakt for
ideutveksling og veiledning.
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Utvalg
Antall saker

behandlet i 2020

Kommunestyret 156

Formannskapet 305

Valgstyret 2

Administrasjonsutvalget 9

Hovedutvalg for helse,
omsorg, nav, oppvekst
og kultur

67

Hovedutvalg for
allmenne og tekniske
tjenester

120

Frøya eldre og brukerråd 37

Frøya ungdomsråd 15

Frøyatrimmen er et lavterskeltilbud til alle med tilknytning
til Frøya. Trimmen er digital og fungerer ved at man sjekker
inn med sin egen mobil, noe som tydeligvis har truffet folk
i alle aldre. I forhold til smittefare har dette vært en trygg
måte å arrangere på. Også hyttefolk og tilreisende bruker
appen for å finne flotte turmål på Frøya.

Frøyatrimmen 2020 gikk fra 7.juni til 15.oktober. Sukses-
sen var raskt et faktum, og hele 1280 påmeldte til sammen
sjekket inn på de forskjellige trimpostene fantastiske 130
490 ganger.

Vintertrimmen 20/21 ble arrangert i tidsrommet 15.novem-
ber 2020 – 15.mars 2021. Dette ble om mulig en større
suksess enn forrige trim. 1193 deltakere som til sammen
sjekket inn 295 969 ganger. Frøyatrimmen ble politisk for-
ankret 12.april 21.

Engasjementet har vært formidabelt, og ønske om å legge
ned frivillig innsats av den enkelte frøyværing har vært
merkbart. Broer bygges, stier merkes og nye turløyper har
blitt etablert rundt om i grendene. Frivilligsentralen har
valgt å bruke tid på å bygge opp ett godt trimkonsept for

kommunen, og har samarbeidet tett med enkeltstående fri-
villige, grendelag, interessegrupper rundt trimhyttene samt
representanter fra turlaget.

F rø ya tri m m en
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Utgi stype Regnskap 2020 % Regnskap 2019

Lønnsutgi er 279 794 769 53 % 269 468 095

Sosiale utgi er 43 712 854 8 % 46 897 770

Varer/tjenester 140 767 845 27 % 136 055 404

Overføringer 31 287 308 6 % 26 870 268

Avskrivninger/fordelte utg 34 357 590 6 % 26 516 320

SUM 529 920 367 505 807 857

Inntektstype Regnskap 2020 % Regnskap 2019

Brukerbet. 19 118 968 3 % 18 895 842

Salgs-/leieinnt. 45 697 666 7 % 48 556 702

Refusjoner 91 367 187 14 % 60 813 067

Rammetilsk. 17 251 016 3 % 117 528 692

Øvr.tilsk./overfør. 79 849 325 12 % 29 956 982

Skatter 397 573 975 61 % 205 652 505

SUM 650 858 137 481 403 790

Fordeling av lånegjeld
på ulike områder

2020 2019

Lån til selvkostområdene
(VAR)

193 860 171 787

Lån til kirkelige formål 22 084 21 934

Startlån 153 874 111 696

Lånegjeld på kommunens
øvrige tjenesteområder

863 659 720 666

Kommunens totale
langsiktige gjeld

1 233 477 1 026 083

Resultat Regnskap 2020 Regnskap 2019

Brutto dri sresultat 120 937 771 -24 404 068

Netto dri sresultat ( e. nans ) 124 751 288 -25 573 985

Netto bruk av avsetninger/avsetninger 8 948 192

Regnskapsmessig resultat 124 751 288 -16 625 793

Ø ko n o m i



Besøk vår nettside: www.froya.kommune.no

Følg oss på vår facebookside: www.facebook.com/froyakommune

Gi gjerne tilbakemelding på årsmeldingen til:
postmottak@froya.kommune.no

Rådhusgata 25
7260 Sistranda
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv: 044 &00  

Arkivsaksnr.: 21/1228    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

DELEGERINGSREGLEMENT  

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Delegasjonsreglement av 14.11.14 i sak 142/14 oppheves.   

2. Delegasjonsreglement for Frøya kommune, beskrevet i denne sak, vedtas.  

 

 

 

 

Vedlegg: 

 
Arkivversjon av reglementet, inkludert vedlegg som viser delegerte lover 

 

Digital link til delegeringsreglementet:  

 

https://delegering.kf.no/delegering/publikum/5014 

 

Saksopplysninger:   

 
Kommunestyret er det øverste organet i kommunen. All utøving av kommunal kompetanse ved 
andre – folkevalgte organer eller ansatte – skjer på kommunestyrets vegne og politiske ansvar. I de 
fleste kommuner vil den alt overveiende del av den kommunale beslutningsmyndighet bli utøvd av 
andre enn kommunestyre – av utvalg, råd, styrer, av ordfører eller hovedutvalgsledere, eller av 
ansatte. Slik beslutningsmyndighet forutsetter at det foreligger et delegeringsvedtak fra 
kommunestyret. Delegering er en form for tildeling av fullmakt. Det betyr at den man delegerer til, 
kan treffe beslutninger innenfor delegeringsvedtakets rammer på vegne av det delegerende organ, 
og med samme rettsvirkninger som om det var truffet av dette. Men det delegerende organ kan 
når som helst «ombestemme seg». Det kan for det første tilbakekalle fullmakten – oppheve 
delegeringsvedtaket. Dernest kan det gi generelle eller konkrete instrukser om hvordan det 
underordnede organet skal avgjøre saker. Det kan også beslutte at det selv vil treffe avgjørelse i en 
bestemt sak som ligger innenfor rammen av et generelt delegeringsvedtak, med bindende virkning 
også for det underordnede organet. Endelig kan det delegerende organet ta det underordnede 
organs vedtak opp til ny vurdering og omgjøre dette i samme omfang som det kunne omgjort sitt 
eget vedtak, det vil i praksis si, i første rekke til gunst for en part. Dette betyr at kommunestyret 
aldri kan delegere fra seg ansvaret for de avgjørelser som treffes. 



 

Delegasjonsreglementet (papirversjonen/arkivversjon) eller dokument som vist i  link viser 

delegasjonen gitt fra kommunestyret og til de ulike politiske utvalgene, og mellom kommunestyret 

og kommunedirektøren.  Delegasjonsreglementet erstatter vedtatt delegeringsreglement av 

kommunestyret 27.11.14. Det nye reglementet bygger på reglementet fra 2014, men vil være noe 

mer omfattende da Kommuneforlagets digitale verktøy er tatt i bruk ved utarbeidelsen av 

reglementet. Det digitale delegasjonsreglement er også oppdatert etter ny organisering i Frøya 

kommune.  

Et oppdatert elektronisk delegasjonsreglement skal alltid ligge på kommunens hjemmeside. Det 

elektroniske reglementet vil være lett å finne fram i og gir en god oversikt over lovbestemmelser og 

delegeringer.  

Siden dette er et digitalt system vil lovparagrafer og endringer være konstant oppdatert med 

bakgrunn i at det er jurister som til enhver tid oppdaterer systemet. Juristene sørger for at alt 

aktuelt lovverk er tilgjengelig i systemet, mens det er administrasjonen i kommunen som delegerer 

ut endringene til riktig rolle. Tidligere delegasjonsreglement var basert på papirutgave og var statisk 

i hele planperioden. Det digitale systemet vil oppdateres i hele perioden når det gjelder delegering 

gitt til kommunedirektøren. Endring i delegering fra kommunestyret til f.eks utvalg, skal behandles 

av kommunestyret. 

Det følger av kommunelovens § 5-14 at kommunestyret skal vedta reglement for delegasjon av 

avgjørelsesmyndighet. Nytt reglement vil erstatte delegasjonsreglement vedtatt av kommunestyret 

27.11.14 som sak 142/14, og vil i fortsettelsen legges frem for behandling innen desember det året 

det velges nytt kommunestyre. 

 

Vurdering: 

 
Frøya kommune har i år tatt i bruk Kommuneforlagets digitale verktøy for kommunal delegering, KF 

Delegeringsreglement. Dette har resultert i et elektronisk delegasjonsreglement som ligger lett 

tilgjengelig på kommunens hjemmeside og på følgende link:  

https://delegering.kf.no/delegering/publikum/5014 

Verktøyet gir kommunen en komplett oversikt over lovbestemmelser med delegeringsadgang. 

Reglementet vil til enhver tid være oppdatert med endringer i lover og forskrifter. Reglementet 

viser hvilket ansvar som ligger til kommunestyret, øvrige politisk valgte råd og utvalg. I tillegg gis 

det en oversikt over hvilket ansvar som er delegert til kommunedirektøren. 

Kommunedirektøren anser at det digitale delegasjonsreglementet er et godt verktøy som til enhver 

tid er oppdatert og anbefaler at det vedtas.  

Forhold til overordna planverk: 

 
Kommuneplanens samfunnsdel: Frøya kommune skal ha gode styringsystemer.  

 



Delegeringsreglement for Frøya 01.06.2021/ vedtatt 25.06.21 

Side 1 av 194 

 

 

Delegeringsreglement 

Frøya Kommune 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtatt 24.06.21 i K-sak xx/21 



Delegeringsreglement for Frøya 01.06.2021/ vedtatt 25.06.21 

Side 2 av 194 

Innhold 
Kommunestyret................................................................................................................................. 3 

Valgstyret .......................................................................................................................................... 4 

Ordfører ............................................................................................................................................ 4 

Kontrollutvalget ................................................................................................................................ 5 

Formannskap .................................................................................................................................... 5 

Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) .................................................................... 6 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) ...................................................... 8 

Administrasjonsutvalget .................................................................................................................... 9 

Interkommunale tjenester ............................................................................................................... 10 

Kommunedirektør ........................................................................................................................... 11 

Kommunedirektørens ansvar og myndighet ............................................................................. 11 

Hovedlinjer i kommunestyrets delegering til kommunedirektøren ........................................... 11 

Oversikt over delegering av myndighet til kommunedirektøren ............................................... 12 

Administrasjon og personalforvaltning ..................................................................................... 12 

Økonomistyring ....................................................................................................................... 12 

Helse-, omsorgs- og sosiale tjenester i velferdsforvaltningen ................................................... 13 

Opplæring og oppvekst ............................................................................................................ 13 

Kultur og næring ...................................................................................................................... 13 

Tekniske tjenester og arealforvaltning ..................................................................................... 14 

Generell delegering til andre ........................................................................................................... 15 

Delegering fra kommunestyret til barnevernleder.................................................................... 15 

Delegering fra kommunestyret til samfunnsmedisiner/kommuneoverlege .............................. 15 

Vedlegg ........................................................................................................................................... 16 

Lovverk som ligger kun til kommunestyret ................................................................................... 16 

Lover delegert til valgstyret ......................................................................................................... 33 

Lover delegert til ordfører ........................................................................................................... 36 

Lover delegert til kontrollutvalget ................................................................................................ 37 

Lover delegert til formannskapet ................................................................................................. 37 

Lover delegert til HOAT................................................................................................................ 38 

Lover delegert til HOOK ............................................................................................................... 55 

Lover delegert interkommunale tjenester .................................................................................... 56 

Lover delegert andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd ................................................... 57 

Lover delegert til kommunedirektøren ........................................................................................ 60 



Delegeringsreglement for Frøya 01.06.2021/ vedtatt 25.06.21 

Side 3 av 194 

 

Kommunestyret 
Kommunelovens § 5-3. Kommunestyret. Intern delegering 

Kommunestyret er det øverste organet i kommunen. Kommunestyret treffer vedtak på vegne av 
kommunen, hvis ikke noe annet følger av lov. 

Kommunestyret kan delegere myndighet til å treffe vedtak til andre folkevalgte organer, ordføreren 
eller kommunedirektøren innenfor rammene av denne loven eller annen lov. 
 

Kommunelovens § 5-4. Kommunestyrets og fylkestingets adgang til å delegere vedtaksmyndighet 

til andre rettssubjekter 

For saker som gjelder lovpålagte oppgaver, kan kommunestyret delegere myndigheten til å treffe 
vedtak til andre rettssubjekter så langt lovgivningen åpner for det. 

For andre saker kan kommunestyret delegere myndighet til å treffe vedtak til andre rettssubjekter 
hvis saken ikke har prinsipiell betydning.  

Kommunestyret er kommunenes øverste myndighet, og møtes normalt 11 ganger i året i 
Kommunestyresalen på Herredshuset på Sistranda. Kommunestyre har 23 medlemmer og ledes av 
ordfører.   
 

Eksempler på saker med overordnet styringsformål 

 Kommunens politiske organisering 

 Kommunenes møte- og delegasjonsreglement 

 Hovedtrekkene i kommunenes administrative organisering 

 Vedtekter, forskrifter og overordnerede retningslinjer 

 Kommuneplan med avlede delplaner etter Plan- og bygningsloven 

 Egengodkjenne reguleringsplaner 

 Sektorplaner etter aktuell særlover 

 Økonomi- og handlingsplan 

 Kjøp og salg av eiendom ihht vedtatt reglement 
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Valgstyret  
Kommunestyret selv oppnevner valgstyre, Valgloven § 4-1, og kan etter Valgloven § 4-2 delegere til 

dette organet både å avgjøre hvor mange stemmekretser kommunene skal dels inn i, og å oppnevne 

stemmestyrer med minst tre medlemmer, ett stemmestyre for hver valgkrets.  

Ordfører 
Ordførers oppgaver 

Ordførers oppgaver går fram av Kommuneloven § 6-1. I tillegg til å lede møtene i kommunestyret og 

formannskapet, er ordfører kommunens rettslige representant, underskriver på kommunens vegne 

og deltar i rettslig sammenheng, med mindre denne myndighet er delegert til andre. 

Ordfører har ansvar for å fordele saker mellom de ulike utvalgene, slik at saker kommer til 

behandling i de rette organ etter Kommuneloven og vedtatt ordning i Frøya kommune.  

Delegering av myndighet til ordfører 

I medhold av Kommuneloven § 6-1 delegerer kommunestyret følgende myndighet til ordfører: 

 Disponere bevilgninger som er stilt til ordførers disposisjon 

 Innvilge gaver og oppmerksomheter for jubileer og åremålsdager innenfor en ramme på 

kr 5.000 i hvert enkelt tilfelle 

 Lede kommunens forhandlingsutvalg jfr. vedtatt reglement/ gjennomføre forhandlinger 

og salg av kommunale eiendeler i nærings-/forretningsdrivende foretak innenfor de 

retningslinjer som kommunestyret fastsetter 

 Avgjøre pante- og prioritetsvikelser i de tilfeller/saker kommunen er pantekreditor 

 Representere kommunen ved generalforsamlinger, årsmøter o.l. der det ikke er oppnevnt 

spesielle representanter som har fått møte- og representasjonsrett. Ordføreren kan 

bemyndige andre til å delta/representere kommunen 

 Leder av kommunens beredskapsledelse 

 Treffe avgjørelse i alle personalsaker som gjelder kommunedirektøren, med unntak for 

ansettelse, lønnsforhandlinger, oppsigelse/avskjed som ligger under kommunestyret 

 Anvisningsmyndig når kommunedirektørfunksjonen er inhabil 

Ut over den myndighet som er lagt til ordfører etter Kommuneloven og punktene ovenfor, har 

ordfører en fast sommerfullmakt til å gjøre vedtak i saker av ikke-prinsipiell karakter, når disse ellers 

ikke kan vente til første ordinære møte etter ferien i formannskap eller kommunestyre. Det skal 

foreligge en rapport om bruk av sommerfullmakt til det første ordinære møte i kommunestyret etter 

sommerferien.  
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Kontrollutvalget 
Kontrollutvalget skal føre løpende kontroll og tilsyn med all kommunal forvaltning på vegne av 

kommunestyret, herunder påse at kommunene har en forsvarlig revisjonsberetning. Kontrollutvalget 

har uavhengig tilknytting til kommunestyret og rapporterer til kommunestyret. 

Kontrollutvalget kan ikke overprøve politiske prioriteringer som er foretatt av kommunenes 

folkevalgte organer. 

Kontrollutvalget velges av kommunestyret. Valgbarhet styres av kommuneloven. 

Formannskap 
Formannskapet er opprettet med hjemmel i Kommunelovens § 5-6, nr. 1 og 2.  

Formannskapet har 7 medlemmer, og velges blant kommunestyrets medlemmer. Fra hvert parti 

velges det samme antall varamedlemmer som medlemmer, pluss 2. 

Ordfører er møteleder i formannskapet (Kommuneloven § 9). 

Formannskapet følger samme saksbehandlingsregler som kommunestyret (se kommunens 

møtereglement) 

Formannskapets arbeidsområder 

 Økonomiutvalg  

 Hasteutvalg  

 Delegerte saker fra kommunestyret  

 Kommunens klageorgan i henhold til Forvaltningsloven § 28  

 Næringssaker 

 Smittevernloven § 4.1 

 Strategisk planlegging, herunder 

 * Overordnede plansaker 

* Overordnede planer innen miljø og klima 

Delegering av myndighet til formannskapet 

 Med hjemmel i kommunelovens § 5-6 nr. 4 og 5, delegerer kommunestyret myndighet 

til formannskapet i saker der vedkommende lov gir adgang til delegering, og der 

myndigheten ikke er beholdt av kommunestyret selv, og/eller avgjørelsesmyndigheten 

ikke er delegert til annet politisk organ eller kommunedirektøren 

 Innstille til kommunestyret om vedtak i sak om økonomiplan/handlingsplan, årsbudsjett 

og skattevedtak (Kommuneloven § 5-6 nr.5), samt i andre økonomisaker gjennom året 

som fremmes for kommunestyret 

 Innstille i alle saker av prinsipiell betydning innenfor kommunens økonomiforvaltning 
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 Innstille i alle overordnede og sektorovergripende planer som skal avgjøres i 

kommunestyret 

 Gjøre vedtak i hastesaker når det ikke er mulig å sammenkalle kommunestyret 

(Kommuneloven § 11-8) 

 Oppnevne særskilte arbeidsgrupper(adhocutvalg) for en avgrenset tidsperiode med 

formål som ligger innenfor      formannskapets arbeidsområde, og fastsette mandat for 

disse 

 Fastsette rammer og prinsipper for kommunedirektørens myndighet i saker vedrørende 

lønns- og tarifforhandlinger 

Hovedutvalg for allmenne og tekniske 

tjenester (HOAT) 
Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) er opprettet med hjemmel i Kommuneloven 

§ 5-7. 

Medlemmer 

Hovedutvalget har 7 medlemmer, valgt av og blant kommunestyrets 

medlemmer/varamedlemmer/medlemmer på liste. Fra hvert politisk parti velges det samme antall 

varamedlemmer som medlemmer pluss 2. Disse velges også blant kommunestyrets 

medlemmer/varamedlemmer.     

Hovedutvalgets arbeidsområder 

Hovedutvalget har hovedansvar for kommunens lovforvaltningen. Utvalget har myndighet i alle 

saker der kommunen gir tillatelser/avslag, gjennomfører kontroll eller gir pålegg. Herunder planer 

tilhørende ansvarsområdene. 

Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester delegeres myndighet som kommunens faste 

planutvalg for plansaker etter plan og bygningsloven (pbl) med unntak for overordnet planlegging. 

Følgende områder er sentrale i hovedutvalgets arbeidsområde 

 Alle kommunale bygg, eiendommer, veg, vann, avløp, renovasjon,  

 Brann, feiing og beredskap  

 Investeringsprosjekter  

 Miljø/forurensing  

 Forsyningsforskriften 

 Veglov, jordlov, skoglov, forpaktningslov, konsesjonslov 

 Alkohollovgivning  

 Brannlovgivning  

 Naturlovgivning  
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 Matrikkelloven  

 Byggesak/tilsyn  

 Dispensasjoner fra byggteknisk forskrift  

 Samferdsel  

Hovedutvalget er også trafikksikkerhetsutvalg. I slike saker skal utvalget suppleres med 

representanter fra lensmann (politi), lokal transportør, barnas representant i plansaker og en 

representant fra bruker/eldrerådet.  

Eksempler på saker:  

 Trafikksikkerhet  

 Større tilsynssaker  

 Gebyrregulativer  

 Planer innenfor VA  

 Ruspolitisk handlingsplan  

 Skjenkekontroller med anmerkning  

 Avslag skjenkebevilgning  

Delegering av myndighet til hovedutvalget for allmenne og tekniske tjenester 

I medhold av Kommuneloven § 5-7 delegerer kommunestyret til hovedutvalget å gjøre vedtak i alle 

saker innenfor utvalgets arbeids- og ansvarsområde som det er anledning til å delegere etter 

bestemmelser i Kommunelov og særlover. 

I saker som utvalget selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalget til kommunestyret.  

Unntatt er saker som har økonomiske konsekvenser ut over vedtatte rammer, der skal 

hovedutvalget gi en høringsuttalelse og høringsinnspillet fra utvalget skal fremkomme i 

saksbehandlingen videre. Saker med økonomiske konsekvenser skal fremlegges for formannskapet 

og kommunestyret. Utvalget kan fordele ressurser innenfor vedtatte rammer, innenfor sitt fagfelt, 

der kommunestyret gir slik fullmakt. 

Hovedutvalgets vedtak (innstilling), med de eventuelle endringer som er gjort i forhold til 

kommunedirektørens innstilling, følger alltid saken til behandlingen i kommunestyret. 
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Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, 

oppvekst og kultur (HOOK) 
Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) er opprettet med hjemmel i 

Kommuneloven § 5-7. 

Medlemmer: 

Hovedutvalget har 7 medlemmer, valgt av og blant kommunestyrets 

medlemmer/varamedlemmer/medlemmer på liste. Fra hvert politisk parti velges det samme antall 

varamedlemmer som medlemmer pluss 2. Disse velges også blant kommunestyrets 

medlemmer/varamedlemmer. 

Hovedutvalgets arbeidsområder: 

Hovedutvalget har ansvar for alle driftsoppgaver i kommunen innenfor feltene nevnt under. Utvalget 

skal i prinsippet ikke ha ansvar for forvaltningsoppgaver som er lagt til kommunen gjennom lov- og 

regelverk. Utvalget skal likevel ha ansvar når forvaltningsoppgavene er knyttet til den kommunale 

driften. Herunder planer tilhørende ansvarsområdene.  

Følgende områder er sentrale i hovedutvalgets arbeidsområde:  

 Skoler, barnehager og kulturskole  

 Famille og helse, barnevern, institusjonstjenester, hjemmebaserte tjenester, 

omsorgsboliger og bofelleskap, NAV (kommunal del) 

 Kultur og idrett 

Delegering fra kommunestyret til HOOK: 

I medhold av Kommuneloven § 5-7 delegerer kommunestyret til hovedutvalget å gjøre vedtak i alle 

saker innenfor utvalgets arbeids- og ansvarsområde som det er anledning til å delegere etter 

bestemmelser i Kommunelov og særlover.  

I saker som utvalget selv ikke kan avgjøre, innstiller utvalget til kommunestyret.  

Unntatt er saker som har økonomiske konsekvenser ut over vedtatte rammer, der skal 

hovedutvalget gi en høringsuttalelse og høringsinnspillet fra utvalget skal fremkomme i 

saksbehandlingen videre. Saker med økonomiske konsekvenser skal fremlegges for formannskapet 

og kommunestyret. Utvalget kan fordele ressurser innenfor vedtatte rammer, innenfor sitt fagfelt, 

der kommunestyret gir slik fullmakt. 

Hovedutvalgets vedtak (innstilling), med de eventuelle endringer som er gjort i forhold til 

kommunedirektørens innstilling, følger saken til behandlingen i kommunestyret. 
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Administrasjonsutvalget 
Ansvars/- arbeidsområde og medlemmer  

Administrasjonsutvalget er Frøya kommunes partssammensatte utvalg, jfr. Kommuneloven § 5-11 og 

Hovedavtalens del B § 4. Utvalget består av formannskapets 7 medlemmer og 2 medlemmer valgt av 

og blant de ansatte. 

Administrasjonsutvalget er tillagt ansvar for overordnet personal- og organisasjonssaker. Utvalget 

behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling 

og inkluderende arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, 

oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultater av KS sine kontakter med 

statlige myndigheter, samt oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte.  

Saker der administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet  

Administrasjonsutvalget gjør vedtak innenfor budsjettrammer, og etter de retningslinjer som er 

vedtatt av kommunestyret, eller fastsatt i lov eller forskrift når det gjelder:  

 Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer og planer som ikke ligger til kommunestyret  

 Styringssystemer som skal brukes i personalarbeidet, samt retningslinjer/reglement som 

gjelder personal- og organisasjonssaker  

 Særskilte tiltak rettet mot for eksempel rekrutteringstiltak, kompetanseutvikling  

 Tvistespørsmål om tolking og praktisering av lokale avtaler, reglement og retningslinjer  

 Andre saker som kommunestyret/ formannskapet delegerer til utvalget  

 Administrasjonsutvalget kan delegere avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker til 

kommunedirektøren.  

 Administrasjonsutvalget innstiller direkte til kommunestyret  

Saker der administrasjonsutvalget har uttalerett  

Administrasjonsutvalget har uttalerett i følgende saker:  

 Omstillings - og endringsarbeid  

 Organisasjonsutvikling  

 Reglement, retningslinjer og instrukser som gjelder ansatte  

 Fastsetting av kommunens lønnspolitikk  

 Andre saker kommunestyret/formannskap legger frem for utvalget  

Administrasjonsutvalgets møter  

Vedr. møteplan, innkallinger, saksbehandling og gjennomføring av utvalgsmøter henvises det til 

utfyllende møtereglement for Frøya kommunestyre, som gjelder tilsvarende for 

administrasjonsutvalget. 

Kommunedirektøren er ansvarlig for at de saker som blir lagt fram for utvalget er forsvarlig utredet, 

og at vedtak blir iverksatt.  
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Interkommunale tjenester 
Pr mai 2021 deltar Frøya kommune i følgende administrative vertskommunesamarbeid med Hitra 

kommune jfr KL § 20-2: 

NB! Kommunedirektøren oppdaterer oversikten i det digitale reglementet dersom kommune 

inngår i nye samarbeid, eller avslutter samarbeid etter vedtak i kommunestyret. 

Frøya vertskommune: 

 Jordmortjenesten 

 NAV Hitra Frøya 

Hitra vertskommune: 

 PP tjenesten 

 Feiervesen 

 Rus/psykisk helse 

Frøya kommune løser tjenester gjennom disse interkommunale selskapene, jfr. KL § 17-1: 

 Renovasjon – REMIDT IKS 

 Remidt næring AS 

 Frøya storhall AS 

 Trøndelag interkommunale arkiv IKS 

 Kontrollutvalg – KONSEK Midt Norge 

 MidtNorge 110 sentral IKS 

 Abakus AS 

 DalPro holding AS 

 Revisjon MidtNorge SA 

 Blått kompetansesenter AS 

 Trondheim havn IKS 

 Halten stiftelsen NDM 

 Oi trøndersk mat og drikke AS 

 Midt-Norsk fergeallianse AS 

 Trønderenergi AS 
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Kommunedirektør 
Kommunedirektørens ansvar og myndighet 

Delegering fra kommunestyret til kommunedirektøren er forankret i Kommuneloven § 13-1.  

I tråd med dette er kommunedirektørens rolle definert slik: 

 Kommunedirektøren er den øverste leder for den samlede kommunale administrasjon, 

med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret fastsetter 

 Kommunedirektøren skal se til at de saker som blir lagt fram for folkevalgte organer er 

forsvarlig utredet og at vedtak blir satt i verk. Kommunedirektøren skal sørge for at 

administrasjonen blir drevet i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser og 

at den har gode rutiner og gjennomfører kontroll 

 Kommunedirektøren har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine medarbeidere i 

alle kommunale folkevalgte organ, med unntak for Kontrollutvalget 

Videre gjelder følgende for Frøya kommune: 

 Kommunedirektøren har innstillingsrett og innstillingsplikt i saker som fremmes for 

førstegangs behandling i et politisk organ. I den videre saksbehandlingen, skal 

kommunedirektørens innstilling gå klart fram av saken 

 Kommunedirektøren påser at saker som skal behandles i et politisk organ er forberedt på 

en forsvarlig måte. Prinsippene for fullført saksbehandling skal ligge til grunn 

Hovedlinjer i kommunestyrets delegering til kommunedirektøren 

Delegering fra kommunestyret til kommunedirektøren er forankret i Kommuneloven § 13-1.  

 Kommunestyret gir kommunedirektøren fullmakt til å treffe vedtak i saker som ikke er av 

prinsipiell betydning, dersom kommunestyret ikke har bestemt noe annet. 

 I krisesituasjoner gis kommunedirektøren utvidede fullmakter med bestemmelser i 

kommunens overordnede plan for samfunnssikkerhet. 

Kommunestyrets delegering av myndighet til kommunedirektøren går på to hovedområder: 

 Myndighet til å drifte og utvikle kommuneorganisasjonen innenfor de rammer som 

kommunestyret trekker opp 

 Myndighet til å ta beslutninger/gjøre vedtak etter lov som forvaltningsorgan 

Dette ligger til grunn for gjennomgangen nedenfor. 

 Kommunedirektøren har myndighet til å delegere videre delegert myndighet i linjen i 

kommuneorganisasjonen. Slik delegering i linjen skal være spesifisert i et eget 

administrativt delegeringsreglement.  
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Oversikt over delegering av myndighet til kommunedirektøren 

Administrasjon og personalforvaltning 

Kommunedirektøren har innenfor dette området myndighet til: 

 Treffe beslutninger innenfor drift av kommunen når dette ligger innenfor rammer som 

kommunestyret har vedtatt, herunder delegert anvisningsmyndighet i henhold til vedtatt 

økonomireglement. 

 Opptre som arbeidsgiver på vegne av kommunestyret overfor de ansatte innenfor lov-, 

avtale- og planverk vedtatt av kommunestyret 

 Ansette i alle stillinger unntatt i kommunedirektørstillingen 

 Tilpasse organisasjonen i tråd med overordnede målsettinger gitt av kommunestyret, 

forsvarlig tjenesteyting og god ressursbruk 

 Opprette, legge ned og endre stillinger innenfor de økonomiske rammer som 

kommunestyret har vedtatt 

 Melde og kreve påtale for straffbare forhold rettet mot kommunen med hjemmel i 

Straffeloven § 79  

Økonomistyring 

Kommunedirektørens myndighet innen økonomistyring og finansforvaltning er fastsatt i egne 

økonomireglement og finansreglement for Frøya kommune. 

Disse reglementene gir oversikt over de rammer og avgrensninger som gjelder for kommunens 

økonomistyring og finansforvaltning. Tilsvarende fullmakter, instrukser og/eller rutiner skal være 

hjemlet i reglementene. 

Kommunedirektøren har innenfor dette området myndighet til: 

 Utarbeide økonomiplan, disponere kommunens ressurser, økonomistyring og 

rapportering på økonomifeltet slik det er definer i gjeldende økonomireglement 

 Gjennomføre finansforvaltning i henhold til fullmakter spesifisert i gjeldende 

finansreglement 

 Økonomi- og finansforvaltningen skal skje med hjemmel i gjeldende lover og forskrifter 

for kommunene, blant annet gjennom følgende lover og forskrifter: 

 LOV-1992-09-25-107 Kommuneloven – Lov om kommuner og fylkeskommuner, § 46 nr 8  

 2000.12.15 nr 1423: (KRD) Forskrift om årsbudsjett (for kommuner og fylkeskommuner), § 

48 nr 6  

 2000.12.15 nr 1424: (KRD) Forskrift om årsregnskap og årsberetning (for kommuner og 

fylkeskommuner), § 49 nr 2  

 2000.12.15 nr 1425: (KRD) Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner, § 

51 nr 3  

 2001.02.02 nr 0144: (KRD) Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier, 52nr 2  

 2009.06.09 nr 0635: (KRD) Forskrift om kommuners og fylkeskommuners 

finansforvaltning  
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Helse-, omsorgs- og sosiale tjenester i velferdsforvaltningen 

Kommunedirektøren har innenfor dette området myndighet til å gjøre vedtak og ta beslutninger til 

drift av tjenester som er regulert av alt relevant og gjeldende lovverk. 

Fullmakten gjelder ikke myndighet som etter loven ikke kan delegeres videre fra kommunestyret. 

Sentrale lovhenvisninger: 

 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

 Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven) 

 Lov om barnevernstjenester (barnevernloven) 

 Lov om sosiale tjenester i arbeids-velferdsforvaltningen 

 Lov om helsepersonell mv. (helsepersonelloven) 

 Lov om pasientrettigheter (pasientrettighetsloven) 

 Lov om helsemessig og sosial beredskap (helseberedskapsloven) 

 Lov om vern mot smittsomme sykdommer (smittevernloven) 

 Lov om helseregistre og behandling av helseopplysninger (helseregisterloven) 

 Lov om omsetting av alkoholdig drikk (alkoholloven) 

 Lov om tobakkskader (tobakkskadeloven) 

 Lov om serveringsvirksomhet (serveringsloven) 

Opplæring og oppvekst 

Kommunedirektøren har innenfor dette området myndighet til å gjøre vedtak og ta beslutninger til 

drift av tjenester som er regulert av alt relevant og gjeldende lovverk Fullmakten gjelder ikke vedtak 

som etter loven ikke kan delegeres videre fra kommunestyret. 

Sentrale lovhenvisninger: 

 Lov om grunnskolen og videregående opplæring (opplæringsloven) 

 Lov om voksenopplæring (voksenopplæringsloven) 

 Lov om barnehager (barnehageloven) 

 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

Kultur og næring 

Kommunedirektøren har innenfor dette området myndighet til å gjøre vedtak og ta beslutninger til 

drift av tjenester som er regulert av alt relevant og gjeldende lovverk. Fullmakten gjelder ikke vedtak 

som etter loven ikke kan delegeres videre fra kommunestyret. 

 Kommunedirektøren kan i tillegg fatte vedtak knyttet til Frøyas kommunale næringsfond 

etter kommunestyrets bestemmelse. 

Sentrale lovhenvisninger: 

 Lov om folkebibliotek (folkebibliotekloven) 

 Lov om offentlige makters ansvar for kulturvirksomhet (kulturloven) 

 Lov om kulturminner (kulturminneloven) 
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 Lov om pengespill (pengespilloven) 

 Lov om målbruk i offentlig tjeneste (målbruksloven) 

 Lov om stadnavn 

 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

Tekniske tjenester og arealforvaltning 

Kommunedirektøren har innenfor dette området myndighet til å gjøre vedtak og ta beslutninger til 

drift av tjenester som er regulert av relevant og gjeldende lovverk. 

Fullmakten gjelder ikke vedtak som etter loven ikke kan delegeres videre fra kommunestyret. 

Sentrale lovhenvisninger: 

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan og bygningsloven) 

 Lov om jord (jordloven) 

 Lov om skogbruk (skogbruksloven) 

 Lov om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) 

 Lov om eiendomsregistrering (matrikkelloven) 

 Lov om forpaktning (forpaktningsloven) 

 Lov om odelsretten og åsetesretten (odelsloven)Lov om jakt og fangst av vilt (viltloven) 

 Lov om friluftslivet (friluftsloven) 

 lov om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) 

 Lov om veier (veiloven) 

 Lov om veitrafikk (veitrafikkloven) 

 Lov mot vern av brann, eksplosjon og ulykker mv. (brann- og eksplosjonsvernloven) 

 Lov om vern mot forurensninger og mot avfall (forurensningsloven) 

 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldsloven) 

 Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) 

Kommunedirektøren har myndighet til å gjøre vedtak og ta beslutninger om drift av kommunens 

eiendommer, bygg og anlegg innenfor de retningslinjer, planer og rammer som er fastsatt av 

kommunestyret 

Kommunedirektøren har myndighet til å gjøre vedtak og inngå avtaler og kontrakter for kommunens 

bygg og anlegg innenfor de retningslinjer som er fastsatt i lov og forskrift, og etter vedtatte planer, 

retningslinjer og rammer fastsatt av kommunestyret 

Kommunedirektøren har myndighet til å gjøre vedtak og gjennomføre utbyggingsprosjekter for 

kommunen etter vedtatte planer, retningslinjer og rammer 

Kommunedirektøren delegeres å signerer inngåtte avtaler på vegne av kommunen, som følge av 

vedtak gjort av kommunestyret eller fra et utvalg som har delegasjon til dette. 
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Generell delegering til andre  
Delegering fra kommunestyret til barnevernleder 

Med hjemmel i barnevernloven § 7, delegerer kommunestyret til barnevernleder eller den denne 

bemyndiger å opptre som kommunens partsrepresentant i barnevernssaker for 

retten/fylkesnemnda 

Forøvrig er barnevernleder som leder av kommunens barnevernstjeneste tillagt den myndighet som 

følger direkte av barnevernlovens § 2-1 

 

Delegering fra kommunestyret til samfunnsmedisiner/kommuneoverlege 

Kommunestyret delegerer til kommuneoverlegen den myndighet som følger av forskrift om 

etablering av tvungen psykisk helsevern mv. Av 15.12.06- lov om psykisk helsevern. 

Den myndighet og de gjøremål som etter ulike forskrifter om miljørettet helsevern er lagt til 

kommunen, delegeres til kommuneoverlegen i den utstrekning lov og forskrifter gir adgang til dette. 

Kommuneoverlegen fatter hastevedtak etter smittevernloven § 4.1 i inntil en uke. 
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Vedlegg  
Vedlagt følger oversikt over hvilke lover som er videredelegert 

Lovverk som ligger kun til kommunestyret 

Alkoholloven              

§ 1-6. Bevillingsperioden 

• Kommunestyret 

§ 1-7 Bevilling for salg og skjenking 

• Kommunestyret 

§ 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking 

m.v. 

• Kommunestyret 

§ 1-7c. Styrer og stedfortreder 

• Kommunestyret 

§ 1-7d. Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan 

• Kommunestyret 

§ 1-7e Krav ved bevilling etter § 4-2 tredje ledd 

• Kommunestyret 

§ 1-7f Krav ved bevilling etter § 3-1b og § 3-1c første ledd annet punktum 

• Kommunestyret 

§ 1-8. Inndragning av salgs- og skjenkebevillinger 

• Kommunestyret 

§ 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger 



Delegeringsreglement for Frøya 01.06.2021/ vedtatt 25.06.21 

Side 17 av 194 

• Kommunestyret 

§ 3-3 Fastsettelse av antall salgsbevillinger for AS Vinmonopolet 

• Kommunestyret 

§ 3-4a Tidsinnskrenkninger for salg av alkoholholdig drikk etter §§ 3-1b og 3-1c 

• Kommunestyret 

§ 3-7 Tidsinnskrenkninger for salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent 

alkohol 

• Kommunestyret 

§ 4-2. Omfanget av bevillingen 

• Kommunestyret 

§ 4-4. Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker 

• Kommunestyret 

§ 5-3 Skjenkebevilling til Forsvarets messer for militært tilsatte m.v. 

• Kommunestyret 

Domstolloven              

§ 27 

• Kommunestyret 

§ 57 

• Kommunestyret 

§ 59 

• Kommunestyret 

§ 66 

• Kommunestyret 
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§ 66a 

• Kommunestyret 

§ 67 

• Kommunestyret 

§ 68 

• Kommunestyret 

§ 69 

• Kommunestyret 

§ 74 

• Kommunestyret 

§ 191 

• Kommunestyret 

Eigedomsskattelova              

§ 2 

• Kommunestyret 

§ 3 

• Kommunestyret 

§ 7 

• Kommunestyret 

§ 8 A-3 Verdsetjing 

• Kommunestyret 

§ 8 A-4 Kontorjustering 
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• Kommunestyret 

§ 8C-1 Verdsetjing av bustader ved bruk av formuesgrunnlag 

• Kommunestyret 

§ 10 

• Kommunestyret 

§ 11 

• Kommunestyret 

§ 12 

• Kommunestyret 

§ 20 

• Kommunestyret 

§ 23 

• Kommunestyret 

§ 25 

• Kommunestyret 

§ 27 

• Kommunestyret 

Fiskerpensjonsloven              

§  4 

• Kommunestyret 

Fjellova              

§ 3 
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• Kommunestyret 

§ 4 

• Kommunestyret 

§ 5 

• Kommunestyret 

§ 7 

• Kommunestyret 

Forurensningsloven              

§ 83 Delegasjon av myndighet lagt til kommunen eller fylkeskommunen 

• Kommunestyret 

Havne- og farvannsloven              

§ 5 Midlertidig begrensning av fartøyers opphold i havn 

• Kommunestyret 

§ 33 Saksbehandlingsgebyr 

• Kommunestyret 

Helligdagsfredloven              

§  5 Salg fra faste utsalgssteder 

• Kommunestyret 

Helse- og omsorgstjenesteloven              

§ 6-1 Plikt til å inngå samarbeidsavtale 

• Kommunestyret 

§ 6-5 Endring og oppsigelse av avtaler 
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• Kommunestyret 

§ 11-1 Kommunens ansvar for utgifter 

• Kommunestyret 

Inndelingslova              

§ 4 Vedtak om samanslåing 

• Kommunestyret 

§ 5 Vedtak om deling 

• Kommunestyret 

§ 8 Initiativrett 

• Kommunestyret 

§ 9 Saksutgreiing 

• Kommunestyret 

§ 10 Innbyggjarhøyring 

• Kommunestyret 

§ 11 Utgifter 

• Kommunestyret 

§ 12 Skatteplikt o.a. 

• Kommunestyret 

§ 16 Interkommunalt samarbeid 

• Kommunestyret 

§ 19 Grensejusteringar 

• Kommunestyret 
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§ 22 Garantiar 

• Kommunestyret 

§ 23 Skjønnsnemnd og overskjønnsnemnd 

• Kommunestyret 

§ 26 Fellesnemnd 

• Kommunestyret 

Interkommunale selskaper              

§ 4 Selskapsavtale 

• Kommunestyret 

§ 6 Representantskapet og dets sammensetning 

• Kommunestyret 

§ 32 Oppløsning 

• Kommunestyret 

Jordskiftelova              

§ 2-5 Utval av jordskiftemeddommarar 

• Kommunestyret 

Kommuneloven              

 § 19-4 Samarbeidsavtale 

• Kommunestyret 

§ 3-2 Kommunevåpen og kommuneflagg 

• Kommunestyret 

§ 5-4 Kommunestyrets og fylkestingets adgang til å delegere vedtaksmyndighet til andre 

rettssubjekter 
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• Kommunestyret 

§ 5-5 Kommunestyrets og fylkestingets sammensetning 

• Kommunestyret 

§ 5-6 Formannskap og fylkesutvalg 

• Kommunestyret 

§ 5-7 Utvalg 

• Kommunestyret 

§ 5-8 Direkte valg til kommunedelsutvalg 

• Kommunestyret 

§ 5-9 Kommunestyre- og fylkestingskomiteer 

• Kommunestyret 

§ 5-10 Styre for institusjon 

• Kommunestyret 

§ 5-11 Partssammensatte utvalg (administrasjonsutvalg) 

• Kommunestyret 

§ 5-12 Eldreråd, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsråd eller annet 

medvirkningsorgan for ungdom 

• Kommunestyret 

§ 5-14 Reglement for delegering og innstilling 

• Kommunestyret 

§ 5-15 Overdragelse av tariffavtalemyndighet 

• Kommunestyret 

§ 6-2 Valg av ordfører og varaordfører 
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• Kommunestyret 

§ 7-1 Konstituerende møte i kommunestyret og fylkestinget 

• Kommunestyret 

§ 7-3 Utelukket fra valg 

• Kommunestyret 

§ 7-7 Avtalevalg 

• Kommunestyret 

§ 7-9 Uttreden og fritak 

• Kommunestyret 

§ 7-10 Opprykk, nyvalg og suppleringsvalg 

• Kommunestyret 

§ 7-11 Suspensjon o.l. 

• Kommunestyret 

§ 8-3 Dekning av utgifter og økonomisk tap 

• Kommunestyret 

§ 8-4 Arbeidsgodtgjøring 

• Kommunestyret 

§ 8-5 Godtgjøring ved frikjøp 

• Kommunestyret 

§ 8-6 Ettergodtgjøring 

• Kommunestyret 

§ 8-7 Pensjonsordning 
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• Kommunestyret 

§ 8-8 Rett til sykepenger 

• Kommunestyret 

§ 8-9 Rettigheter ved yrkesskade 

• Kommunestyret 

§ 8-10 Permisjoner 

• Kommunestyret 

§ 9-1 Opprettelse av kommunale eller fylkeskommunale foretak 

• Kommunestyret 

§ 9-2 Delegering av myndighet til kommunerådet eller fylkesrådet 

• Kommunestyret 

§ 9-3 Vedtekter 

• Kommunestyret 

§ 9-5 Styrets sammensetning 

• Kommunestyret 

§ 9-7 Valgperiode for styremedlemmene 

• Kommunestyret 

§ 9-11 Daglig leder 

• Kommunestyret 

§ 10-1 Innføring og oppheving av parlamentarisk styreform 

• Kommunestyret 

§ 10-2 Kommuneråd og fylkesråd 
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• Kommunestyret 

§ 10-4 Valg av kommuneråd eller fylkesråd 

• Kommunestyret 

§ 10-6 Politiske stillinger 

• Kommunestyret 

§ 10-8 Styrer 

• Kommunestyret 

§ 10-9 Forslagsrett 

• Kommunestyret 

§ 11-5 Møteoffentlighet 

• Kommunestyret 

§ 11-7 Fjernmøter 

• Kommunestyret 

§ 11-8 Hastesaker 

• Kommunestyret 

§ 11-11 Fritak av personlige grunner 

• Kommunestyret 

§ 11-12 Reglement for saksbehandling 

• Kommunestyret 

§ 11-13 Utvidet innsynsrett for folkevalgte organer 

• Kommunestyret 

§ 12-1 Innbyggerforslag 
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• Kommunestyret 

§ 12-2 Folkeavstemninger 

• Kommunestyret 

§ 13-1 Kommunedirektør. Myndighet og oppgaver 

• Kommunestyret 

§ 13-2 Åremål 

• Kommunestyret 

§ 13-4 Møterett for ansattes representanter i folkevalgte organer 

• Kommunestyret 

§ 13-5 Pensjonsordning for ansatte 

• Kommunestyret 

§ 14-2 Kommunestyrets og fylkestingets plikter 

• Kommunestyret 

§ 14-3 Behandling av økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning 

• Kommunestyret 

§ 14-5 Årsbudsjettets bindende virkning. Budsjettstyring 

• Kommunestyret 

§ 14-6 Årsregnskap og bokføring 

• Kommunestyret 

§ 14-7 Årsberetning 

• Kommunestyret 

§ 14-11 Inndekning av merforbruk i kommunekassen og fylkeskommunekassen 
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• Kommunestyret 

§ 14-13 Finans- og gjeldsforvaltning 

• Kommunestyret 

§ 14-14 Vilkår for å ta opp lån 

• Kommunestyret 

§ 14-15 Lån til egne investeringer. Driftskreditt 

• Kommunestyret 

§ 14-16 Lån til andres investeringer. Lån til innfrielse av kausjoner 

• Kommunestyret 

§ 14-17 Lån til videre utlån og mottatte avdrag på videreutlån 

• Kommunestyret 

§ 14-19 Garantier 

• Kommunestyret 

§ 14-20 Pantsetting for andres gjeld 

• Kommunestyret 

§ 14-21 Overdragelse av krav på skatter og avgifter 

• Kommunestyret 

§ 14-22 Motregning 

• Kommunestyret 

§ 17-1 Interkommunalt samarbeid 

• Kommunestyret 

§ 18-1 Interkommunalt politisk råd 
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• Kommunestyret 

§ 18-3 Representantskap 

• Kommunestyret 

§ 18-4 Samarbeidsavtale 

• Kommunestyret 

§ 19-1 Kommunalt oppgavefellesskap 

• Kommunestyret 

§ 19-3 Representantskap 

• Kommunestyret 

§ 20-1 Vertskommunesamarbeid 

• Kommunestyret 

§ 20-3 Vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd 

• Kommunestyret 

§ 20-4 Samarbeidsavtale 

• Kommunestyret 

§ 20-6 Klagebehandling i et vertskommunesamarbeid med felles, folkevalgt nemnd 

• Kommunestyret 

§ 20-8 Oppløsning og uttreden 

• Kommunestyret 

§ 22-1 Kommunestyrets og fylkestingets kontrollansvar 

• Kommunestyret 

§ 23-1 Kontrollutvalget 
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• Kommunestyret 

§ 23-7 Sekretariatet 

• Kommunestyret 

§ 24-1 Valg av revisor 

• Kommunestyret 

§ 26-1 Eierskapsmelding 

• Kommunestyret 

§ 28-4 Kommunens og fylkeskommunens orienteringsplikt og plikt til å vedta en tiltaksplan 

• Kommunestyret 

§ 29-2 Vedtak om betalingsinnstilling. Oppnevning av tilsynsnemnd 

• Kommunestyret 

Konfliktrådsloven              

§  3 Konfliktrådsleder, ungdomskoordinator og meklere 

• Kommunestyret 

Lakse- og innlandsfiskloven               

§ 23 Fiske på kommunal grunn 

• Kommunestyret 

Likestillings- og diskrimineringsloven              

§ 28 Kjønnsbalanse i offentlige utvalg mv. 

• Kommunestyret 

Motorferdselloven              

§ 5 Tillatelser etter vedtak 
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• Kommunestyret 

Mållova              

§ 1 

• Kommunestyret 

§ 5 

• Kommunestyret 

Oreigningslova              

§ 2 

• Kommunestyret 

Partiloven              

§ 10 Overordnede prinsipper for offentlig støtte 

• Kommunestyret 

Politiloven              

§ 14 Politivedtekter 

• Kommunestyret 

Sameloven              

§ 3-9 Samisk i den kommunale forvaltning 

• Kommunestyret 

Skatteforvaltningsloven              

§ 15-2 Søksmål fra departementet eller en kommune 

• Kommunestyret 

Skatteloven              
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§ 1-2 Hvem som pålegger skatt 

• Kommunestyret 

§ 2-5 Fylkeskommune og kommune 

• Kommunestyret 

§ 2-37 Begrensning av skatteplikt for å unngå internasjonal dobbeltbeskatning 

• Kommunestyret 

§ 15-3 Kommunale og fylkeskommunale skattevedtak 

• Kommunestyret 

Skjønnsprosessloven              

§ 4 

• Kommunestyret 

§ 14  

• Kommunestyret 

Smittevernloven              

§ 4-1 Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og 

smittesanering 

• Kommunestyret 

Statsbidrag til skytebaner              

§  2  

• Kommunestyret 

Stiftelsesloven              

§ 27a Kjønnsrepresentasjon når staten, en fylkeskommune eller kommune oppnevner medlemmer 

av styret 
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• Kommunestyret 

Tobakksskadeloven              

§ 7 Avgifter 

• Kommunestyret 

Vannfallrettighetsloven              

§ 13 Uttalelse fra fylkeskommune og kommunestyre 

• Kommunestyret 

§ 18 Konsesjonsavgift 

• Kommunestyret 

§ 19 Konsesjonskraft 

• Kommunestyret 

Vassdragsreguleringsloven              

§ 14 Konsesjonsavgifter 

• Kommunestyret 

Lover delegert til valgstyret 

Valgloven              

§ 2-6 Utlegging av manntallet til offentlig ettersyn 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 2-7 Krav om retting. Innføring av stemmeberettigede bosatt i utlandet  

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 2-8 Underretning om endringer i manntallet 

• Kommunestyret > Valgstyret  
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§ 4-1 Valgstyret 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 4-2 Stemmestyrer 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 6-6 Valgmyndighetenes behandling av listeforslagene 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 6-7 Offentliggjøring av godkjente valglister 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 7-1 Trykking av stemmesedler 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 8-3 På hvilke steder kan det mottas forhåndsstemmer 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 9-2 Fastsetting av valgdag 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 9-3 Tid og sted for stemmegivningen. Organisering 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 9-4 Ordensregler 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 9-5 Stemmegivning i valglokalet 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 9-5a Elektronisk avkryssing i manntallet på valgdagen 

• Kommunestyret > Valgstyret  
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§ 10-1 Valgstyrets godkjenning av forhåndsstemmegivning avgitt i stemmeseddelkonvolutt 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 10-4 Prinsipper for opptelling av stemmesedler 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 10-6 Endelig opptelling. Registrering av rettinger på stemmesedlene 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 10-7 Protokollering av valg 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 11-12 Mandatfordeling og kandidatkåring ved kommunestyrevalg 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 11-13 Underretning til de valgte kommunestyrerepresentantene 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 12-1 Vilkårene for flertallsvalg 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 13-4 Kontroll av fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Ugyldig valg – omvalg 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 14-2 Nytt valgoppgjør og suppleringsvalg til fylkestinget eller kommunestyret 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 15-7 Oppgaver til valgstatistikk 

• Kommunestyret > Valgstyret  

§ 15-10 Valgobservasjon 

• Kommunestyret > Valgstyret  
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Lover delegert til ordfører 

Ekteskapsloven              

§ 12 a Vigsler i kommunen 

• Kommunestyret > Ordfører 

§ 12 Vigslere 

• Kommunestyret > Ordfører 

Kommuneloven              

§ 6-1 Ordførerens myndighet og oppgaver 

• Kommunestyret > Ordfører 

§ 10-5 Utpeking av kommunerådsleder eller fylkesrådsleder 

• Kommunestyret > Ordfører 

Tvisteloven              

§  2-1 Partsevne 

• Kommunestyret > Ordfører 

§  2-5 Stedfortreder for upersonlige rettssubjekter 

• Kommunestyret > Ordfører 

§  6-7 Prosessfullmektiger og medhjelpere 

• Kommunestyret > Ordfører 

§ 1-4 a Tvister mellom stat og kommune eller fylkeskommune om gyldigheten av statlig organs 

avgjørelse 

• Kommunestyret > Ordfører 
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Lover delegert til kontrollutvalget 

Kommuneloven              

§ 23-2 Kontrollutvalgets ansvar og myndighet 

• Kommunestyret > Kontrollutvalget 

§ 23-3 Forvaltningsrevisjon 

• Kommunestyret > Kontrollutvalget 

§ 23-4 Eierskapskontroll 

• Kommunestyret > Kontrollutvalget 

§ 23-6 Innsyn og undersøkelser i selskaper o.l. 

• Kommunestyret > Kontrollutvalget 

Lover delegert til formannskapet 

 

Folkehelseloven              

§ 6 Mål og planlegging 

• Kommunestyret > Formannskap 

Forvaltningsloven              

§ 28 Vedtak som kan påklages, klageinstans 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 44 Overtredelsesgebyr 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 45 Administrativt rettighetstap 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 46 Administrativ foretakssanksjon 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 47 Samordning av sanksjonssaker 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 51 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Formannskap 
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Smittevernloven              

§ 4-1 Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og 

smittesanering 

• Kommunestyret > Formannskap 

Stadnamnlova              

§ 4 Reglar om skrivemåten 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 5 Særskilde reglar om gardsnamn og bruksnamn 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 14 Stadnamnregister 

• Kommunestyret > Formannskap 

Straffeprosessloven              

§ 81 a 

• Kommunestyret > Formannskap 

§ 188  

• Kommunestyret > Formannskap 

 

Lover delegert til HOAT 

Alkoholloven              

§ 1-9. Kontroll med salgs- og skjenkebevillinger 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

Brann- og eksplosjonsvernloven              

§ 7 Tiltak ved store arrangementer 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt              

§ 3 Mål for forvaltning av elg, hjort og rådyr 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 
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§ 4 Interkommunalt samarbeid 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 5 Åpning av jakt på elg, hjort og rådyr 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 6 Fastsettelse av minsteareal for elg, hjort og rådyr 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 7 Fravik fra minstearealet 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11 Godkjenning og endring av vald 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 14 Godkjenning og endring av bestandsplanområde for elg og hjort 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 16 Godkjenning og endring av bestandsplan for elg og hjort 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 18 Fellingstillatelse for elg og hjort 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 20 Fellingstillatelse for rådyr 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

Forsøk i offentlig forvaltning              

§  5 Gjennomføring m.v. av forsøk 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

Forurensningsforskriften              
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§ 18A-7 Interkommunalt samarbeid mot akutt forurensning 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

Plan- og bygningsloven              

§ 1-1 Lovens formål 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 1-4 Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og 

bygningsmyndighetene 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 1-9 Forholdet til forvaltningsloven og klage 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 2-1 Kart og stedfestet informasjon 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 2-2 Kommunalt planregister 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 3-2 Ansvar og bistand i planleggingen 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 3-6 Felles planleggingsoppgaver 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 3-7 Overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 4-1 Planprogram 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 5-1 Medvirkning 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 5-2 Høring og offentlig ettersyn 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 5-3 Regionalt planforum 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 5-4 Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 5-6 Mekling og avgjørelse av departementet 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 5-7 Søksmål om gyldigheten av innsigelse og departementets avgjørelse 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 6-4 Statlig arealplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 7-1 Regional planstrategi 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 7-2 Behandling og virkning av regional planstrategi 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 8-1 Regional plan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 8-3 Utarbeiding av regional plan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 8-4 Vedtak av regional plan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 8-5 Regional planbestemmelse 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 9-1 Interkommunalt plansamarbeid 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 9-2 Organisering 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 9-3 Planprosess og planinnhold 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 9-4 Overføring til regional plan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 9-5.Uenighet 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 9-6 Gjennomføring og endring 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 9-7 Plansamarbeid mellom regioner og kommuner 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 10-1 Kommunal planstrategi 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-1 Kommuneplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-3 Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-4 Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av 

handlingsdel 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-5 Kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-7 Arealformål i kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-8 Hensynssoner 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-9 Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-10 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 1, 2, 3 og 4 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-11 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-12 Oppstart av arbeid med kommuneplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-13 Utarbeiding av planprogram 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-14 Høring av planforslag 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-15 Vedtak av kommuneplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-16 Innsigelse og vedtak av departementet 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 11-17 Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-1 Reguleringsplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-2 Områderegulering 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-3 Detaljregulering 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-5 Arealformål i reguleringsplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-6 Hensynssoner i reguleringsplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-8 Oppstart av reguleringsplanarbeid 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-9 Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-11 Behandling av private reguleringsplanforslag 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-12 Vedtak av reguleringsplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-13 Innsigelse og vedtak av departementet 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 12-15 Felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 13-1 Midlertidig forbud mot tiltak 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 13-2 Varighet og frist 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 13-3 Fristforlengelse 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 14-2 Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og konsekvensutredning 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 14-3 Hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak i saken 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 14-4 Konsekvensutredninger ved grenseoverskridende virkninger 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 14-5 Kostnader 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 14-6 Forskrift 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 15-1 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 15-2 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved reguleringsplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 15-3 Erstatning for tap ved reguleringsplan 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 16-2 Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 16-3 Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 16-4 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv. 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 16-5 Grunneiers rett til ekspropriasjon til atkomst, avløpsanlegg og fellesareal samt parkbelte i 

industriområde 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 16-6 Tomtearrondering 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 16-7 Tidspunkt for ekspropriasjon 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 16-8 Forsøkstakst 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 16-9 Utvidelse av ekspropriasjon 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 16-10 Erstatningstomt, midlertidig husrom 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 16-11 Statens og fylkets overtakelse av eiendom 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 17-2 Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 17-4 Saksbehandling og offentlighet 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 18-1 Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 18-2 Krav til opparbeidelse av fellesareal og av parkbelte i industriområde 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 18-4 Refusjonsenheten 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 18-6 Refusjonspliktig areal 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 18-7 Fordelingsfaktorene 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 18-8 Godkjenning av planer og foreløpig beregning av refusjon 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 18-9 Fastsetting av refusjon 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 19-1 Søknad om dispensasjon 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 19-2 Dispensasjonsvedtaket 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 19-3 Midlertidig dispensasjon 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 19-4 Dispensasjonsmyndigheten 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 20-2 Søknadsplikt 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 20-3 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 20-6 Unntak fra søknadsplikt for visse tiltak som behandles etter andre lover 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 20-8 Unntak fra krav i loven for visse skjermingsverdige objekter 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 21-1 Forhåndskonferanse 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 21-2 Søknad om tillatelse 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 21-3 Nabovarsel 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 21-4 Behandling av søknaden i kommunen 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 21-5 Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 21-6 Privatrettslige forhold 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 21-7 Tidsfrister med særskilte virkninger 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 21-8 Andre tidsfrister 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 21-9 Bortfall av tillatelse 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 21-10 Sluttkontroll og ferdigattest 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 23-1 Ansvar i byggesaker 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 23-3 Krav til ansvarlig foretak. Omfang og varighet av ansvaret 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 23-3b Midlertidige tjenesteytere 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 24-1 Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 25-1 Tilsynsplikt 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 25-2 Gjennomføring av tilsynet 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 25-3 Tilsyn fra overordnet myndighet 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 26-1 Opprettelse og endring av eiendom 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 27-1 Vannforsyning 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 27-2 Avløp 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 27-3 Tilknytning til eksisterende private anlegg 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 27-4 Atkomst 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 27-5 Fjernvarmeanlegg 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv. 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 28-2 Sikringstiltak ved byggearbeid mv. 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 28-3 Tiltak på nabogrunn 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 28-4 Sikring ved gjerde 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 28-5 Orden på og bruk av ubebygd areal. Sikringstiltak ved byggverk mv. 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 28-6 Sikring av basseng, brønn og dam 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 28-7 Den ubebygde del av tomta. Fellesareal 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 29-2 Visuelle kvaliteter 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 29-4 Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 29-6 Tekniske installasjoner og anlegg 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 29-9 Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 30-2 Byggverk og virksomhet som kan medføre fare eller særlig ulempe 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 30-3 Skilt- og reklameinnretninger 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 30-4 Andre varige konstruksjoner eller anlegg. Vesentlige terrenginngrep mv. 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 30-5 Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 31-1 Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 31-3 Sikring og istandsetting. Frakobling av vann- og avløpsledning 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 31-5 Pålegg om og forbud mot riving 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 31-6 Bruksendring og riving av bolig 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 31-7 Tilsyn med eksisterende byggverk og arealer 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 31-8 Utbedringsprogram 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 32-1 Plikt til å forfølge ulovligheter 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 32-2 Forhåndsvarsel 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 32-3 Pålegg om retting og pålegg om stans 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 32-4 Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 32-5 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 32-6 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 32-7 Tvangsfullbyrdelse 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 32-8 Overtredelsesgebyr 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 32-8a Overtredelsesgebyr for brudd på reglene om konsekvensutredninger 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 32-10 Samordning av sanksjoner 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 33-1 Gebyr 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 33-2 Undersøkelse på fast eiendom 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

§ 34-4 Overgangsbestemmelser til byggesaksdelen 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

Straffeloven              

§ 45 Vilkår ved prøveløslatelse 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for allmenne og tekniske tjenester (HOAT) 

Lover delegert til HOOK 

Barnehageloven              

§ 7 Krav til barnehagens virksomhet 

• Kommunestyret > Hovedutalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

§ 8 Krav til vedtekter 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

§ 10 Barnehagemyndighetens ansvar 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

§ 15 Familiebarnehager 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

§ 29 Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

§ 30 Politiattest 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

Folkehelseloven              

§ 6 Mål og planlegging 
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• Kommunestyret > Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

Helseberedskapsloven              

§ 2-3 Varsel og rapportering 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

Helse- og omsorgstjenesteloven              

§ 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

Kulturminneloven              

§ 12 Eiendomsretten til løse kulturminner 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

§ 22 Regler for saksbehandling 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

Voksenopplæringsloven              

§ 6 Modell for statstilskudd til studieforbund 

• Kommunestyret > Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Lover delegert interkommunale tjenester 

Barnelova              

§ 47 Rett til opplysningar om barnet. 

• Kommunestyret > Interkommunale tjenester 

Folketrygdloven              
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§ 21-5 Bistand fra barnevernstjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten, 

sosialtjenesten og kommunale organer etter introduksjonsloven 

• Kommunestyret > Interkommunale tjenester 

Lover delegert andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

Forurensningsloven              

§ 9 Forskrifter om forurensning 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

Havne- og farvannsloven              

§ 4 Delegering av kommunens myndighet og klageinstans 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 5 Midlertidig begrensning av fartøyers opphold i havn 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 6 Ansvar for fremkommelighet 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 7 Regulering av ferdsel 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 8 Regulering av ferdsel med fritidsfartøy 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 9 Regulering av bruk av kommunens sjøområde 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 14 Tiltak som krever tillatelse 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 
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§ 15 Pålegg om undersøkelse før vedtak kan treffes 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 16 Vilkår for og bortfall av tillatelse 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 17 Forbud mot å volde fare eller ulempe 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 18 Gjennomføring av tiltak på vegne av den ansvarlige og refusjon av utgifter 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 19 Bruk av en tredjepersons eiendom ved gjennomføring av tiltak 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 27 Mottaksplikt 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 29 Vederlag for havnetjenester og bruk av havneinfrastruktur 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 30 Sikring av havner og havneanlegg 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 31 Beredskap i havner og havneanlegg 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 32 Forvalting av kapital i kommunalt eide havner 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 33 Saksbehandlingsgebyr 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 
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§ 36 Farvannsavgift 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 40 Sikring av krav 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 42 Pålegg om retting og stansing 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 43 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 44 Tvangsfullbyrdelse 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 45 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 46 Endring og tilbakekall av tillatelse 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 47 Tap av retten til farledsbevis 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

Kommuneloven              

§ 24-2 Revisors ansvar og myndighet 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

Konfliktrådsloven              

§  4 Oppnevning av konfliktrådsmeklere 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 
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Opplæringslova              

§ 4A-8. Rådgiving 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

§ 4A-13. Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) 

• Kommunestyret > Andre virksomheter, selskaper, stiftelser og råd 

 

Lover delegert til kommunedirektøren 

Abortloven              

§ 2 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14a 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Adopsjonsloven              

§ 9 Barnets deltakelse og samtykke til adopsjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19 Behandling av søknader om forhåndssamtykke til internasjonal adopsjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Oppfølgingsrapporter til landet barnet ble adoptert fra 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Akvakulturloven               

§ 8 Samordning i saker om etablering av akvakultur 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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Alkoholforskriften              

§ 5-2 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-3 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-5 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-6 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-1 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-2 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-3 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-3 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-1 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-2 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-3 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-4 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-6 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-7 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-8 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-2 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-4 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-5 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-6 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-2 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-3 Føring av registeret 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17-3 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Alkoholloven              

§ 1-7 Bevilling for salg og skjenking 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-7a. Kommunens skjønnsutøvelse ved behandling av søknad om bevilling for salg eller skjenking 

m.v. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-7c. Styrer og stedfortreder 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-7d. Kommunal alkoholpolitisk handlingsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-7e Krav ved bevilling etter § 4-2 tredje ledd 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-7f Krav ved bevilling etter § 3-1b og § 3-1c første ledd annet punktum 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-7g Salg og skjenking i samme lokale 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-10. Overdragelse, død og konkurs 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-14. Opplysninger til statistiske formål mv 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-1b Salg av alkoholholdig drikk tilvirket i egen virksomhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 3-1c Salgsbevilling for samme lokale som er gitt skjenkebevilling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-2. Omfanget av bevillingen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-4. Tidsinnskrenkninger for skjenking av alkoholholdige drikker 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-5. Ambulerende skjenkebevilling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-4. Innhenting av uttalelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-5 Opplysningsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-1. Bevillingsgebyrene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Anskaffelsesloven              

§ 5 Miljø, menneskerettigheter og andre samfunnshensyn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Krav om bruk av lærlinger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Arbeidsmiljøloven              

§ 1-8 Arbeidstaker og arbeidsgiver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 3-3 Bedriftshelsetjeneste 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Arkivlova              

§ 6 Arkivansvaret. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8. Opplysningsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Barnehageloven              

§ 2 Barnehagens innhold 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2a Plikt til å samarbeide med skolen om overgangen fra barnehage til skole 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4 Foreldreråd og samarbeidsutvalg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 Felles samarbeidsutvalg for barnehage og skole 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 Internkontroll i barnehagen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Krav til likebehandling og uavhengighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Godkjenning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 16 Rett til plass i barnehage 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17 Samordnet opptaksprosess i kommunen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Prioritet ved opptak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19 Kommunalt tilskudd til godkjente private barnehager 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20. Foreldrebetaling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 Styrer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25 Pedagogisk bemanning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26 Grunnbemanning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27 Krav om norskferdigheter for å bli ansatt i barnehage 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28 Krav om norskferdigheter for personer med utenlandske yrkeskvalifikasjoner som styrer eller 

pedagogisk leder 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30 Politiattest 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 31 Rett til spesialpedagogisk hjelp 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32 Samarbeid med barnets foreldre 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33 Pedagogisk-psykologisk tjeneste 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 34 Sakkyndig vurdering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 35 Vedtak om spesialpedagogisk hjelp 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36 Rett til skyss for barn med rett til spesialpedagogisk hjelp 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 37 Barn med nedsatt funksjonsevne 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 38 Rett til tegnspråkopplæring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 39 Barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 40 Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 41 Nulltoleranse og forebyggende arbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 42 Plikt til å sikre at barnehagebarna har et trygt og godt psykososialt barnehagemiljø 

(aktivitetsplikt) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 43 Skjerpet aktivitetsplikt dersom en som arbeider i barnehagen, krenker et barn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 44 Taushetsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 45 Opplysningsplikt til sosialtjenesten og den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 46 Opplysningsplikt til barnevernet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 47 Innhenting av opplysninger fra Folkeregisteret 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 48 Plikt til å gi opplysninger om tjenestedata og regnskapsdata 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 49 Plikt til å gi opplysninger til barnets bostedskommune 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 51 Øvingsopplæring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 53 Kommunens tilsyn med barnehagene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 55 Fylkesmannens tilsyn med barnehagene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 56 Utdanningsdirektoratets tilsyn med økonomiske forhold i private barnehager 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Barnelova              

§ 47 Rett til opplysningar om barnet. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 55 Vedtak om tvangskraft for avtaler 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 61 Avgjerder under saksførebuinga 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 64 Handsaming av saker om foreldreansvar mv. etter dødsfall 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Barneombudsloven              

§ 4 Adgang til institusjoner og opplysningsplikt m.v. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Barnevernloven              

§ 1-3 Hvem loven gjelder for 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-4 Krav til forsvarlighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-5 Barnets rett til nødvendige barneverntiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-6 Barnets rett til medvirkning 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-7 Barnevernets plikt til å samarbeide med barn og foreldre 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-1 Kommunens oppgaver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-4. Forsøksvirksomhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-1 Barneverntjenestens forebyggende virksomhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-2 Samarbeid med andre deler av forvaltningen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-2a Plikt til å utarbeide individuell plan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-3 Samarbeid med frivillige organisasjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-4 Botiltak for enslige mindreårige flyktninger og asylsøkere 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-5. Deltagelse i fengslingsmøter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-1 Hensynet til barnets beste 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-2 Meldinger til barneverntjenesten 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-2a Oppfølging av gravid rusmiddelavhengig etter melding fra kommunen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-3 Rett og plikt for barneverntjenesten til å foreta undersøkelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-4. Hjelpetiltak for barn og barnefamilier 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-4a Frivillig plassering i fosterhjem eller institusjon over landegrensene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-5 Oppfølging av hjelpetiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-6 Midlertidige vedtak i akuttsituasjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-7 Barn som foreldrene selv plasserer utenfor hjemmet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-8 Forbud mot flytting av barn, eller vedtak om omsorgsovertakelse, når barnet bor utenfor 

hjemmet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-9 Foreløpige vedtak etter § 4-8 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-10 Vedtak om medisinsk undersøkelse og behandling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-11 Vedtak om behandling av barn som har særlige behandlings- og opplæringsbehov 



Delegeringsreglement for Frøya 01.06.2021/ vedtatt 25.06.21 

Side 72 av 194 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-12 Vedtak om å overta omsorgen for et barn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-13 Iverksetting av vedtak om omsorgsovertakelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-14 Plasseringsalternativer etter vedtak om omsorgsovertakelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-15. Valg av plasseringssted i det enkelte tilfelle 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-16 Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-17 Flytting av barnet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-18 Ansvaret for omsorgen i foreldrenes sted 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-19 Samværsrett. Skjult adresse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-20 Fratakelse av foreldreansvar. Adopsjon. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-20a Besøkskontakt mellom barnet og de biologiske foreldre etter adopsjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-21 Oppheving av vedtak om omsorgsovertakelse 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-22 Fosterhjem 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-24 Plassering og tilbakehold i institusjon uten eget samtykke 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-25 Framgangsmåten ved vedtak etter § 4-24 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-26 Tilbakehold i institusjon på grunnlag av samtykke 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-28 Oppfølging av tiltaksplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-29 Midlertidig plassering i institusjon uten samtykke ved fare for utnyttelse til menneskehandel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-30 Oppfølging av vedtak om plassering i institusjon ved fare for utnyttelse til menneskehandel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-31 Forbud mot å ta med barnet ut av Norge 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-4 Inntak i og utskrivning fra institusjon som nevnt i § 5-1 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5A-3 Ansvaret for å ivareta barnets behov ved ankomst 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5A-5 Ansvaret for å følge barnets utvikling under oppholdet på omsorgssenteret 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-4 Opplysningsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-7 Taushetsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-7a Tilbakemelding til melder 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-7b Plikt til å gi informasjon til politiet om vedtak om skjult adresse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-8 Bruk av tvang ved gjennomføring av undersøkelser og ved fullbyrding av vedtak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-10 Barneverntjenestens innledning til sak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-24 Rettslig prøving 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-25 Samtaleprosess 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-1 Oppholdskommunens ansvar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-3 Avgjørelse av tvister 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-4 Ansvaret for å reise sak 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-5 Kommunens ansvar for barn som oppholder seg i en annen stat 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-1 Kommunens økonomiske ansvar for barneverntjenesten 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-2 Foreldres underholdsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-3 Kommunens rett til å kreve egenbetaling fra barnet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-5 Kommunens økonomiske ansvar ved bruk av institusjoner mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Beitelova              

§ 12 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Brann- og eksplosjonsvernloven              

§ 5 Den enkeltes plikt til å forebygge og begrense skadevirkningene ved brann, eksplosjon og 

annen ulykke 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Forebyggende sikringstiltak og vedlikehold 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Tiltak ved store arrangementer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 Etablering og drift av brannvesen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10 Dokumentasjon og rapportering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Brannvesenets oppgaver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 Særskilte brannobjekter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Ytterligere sikringstiltak og beredskap 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15 Samarbeid mellom kommuner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 Nødalarmeringssentral 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17 Tjenesteplikt i brannvesenet 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28 Gebyr m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29 Erstatning for deltakelse i brannvesenets rednings- og slokkearbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30 Kompensasjon og utgiftsfordeling mellom kommuner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31 Sentral tilsynsmyndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32 Lokal tilsynsmyndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33 Tilsynsmyndighetens rett til å kreve opplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 34 Tilsynsmyndighetens rett til adgang m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 35 Tilsynsmyndighetens rett til å innhente prøver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36 Tilsynsmyndighetens plikt til å avgi rapport etter tilsyn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 37 Pålegg og forbud mot bruk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 39 Tvangsmulkt 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 40 Tvangsgjennomføring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 43 Utfyllende forskrifter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Brukerromsloven              

§ 3 Etablering av brukerromsordning og krav om godkjenning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 Behandling av helseopplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Burettslagslova              

§ 4-2 Juridiske personar o.a. som kan eige andelar utan omsyn til vedtektene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-3 Juridiske personar o.a. som kan eige andelar etter vedtektene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Bustøttelova              

§ 5 Krav til bustaden 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Finansiering og organisering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Innhenting og handsaming av personopplysningar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 8a Masseinnhenting av opplysningar for kontrollføremål 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8b Gjennomføring av masseinnhenting 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8c Innhenting av opplysningar frå tredjeperson 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Tilskot til etablering i eigen bustad for vanskelegstilte på bustadmarknaden 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15 Tilskot til tilpassing av bustad for personar med behov for tilpassa bustad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Bygdeallmenningsloven              

§  8-4 (felles fiskeområde) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  8-6 (bortleie) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-2 (stemmerettens innhold, stemmegivning og fullmakt til å avgi stemme) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-2 (utvidet adgang til jakt og fangst) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-5 (bortleie) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Domstolloven              
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§ 25 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 58 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 73 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Dyrehelsepersonelloven              

§  3a Kommunens ansvar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Eierseksjonsloven              

§ 7 Vilkår for seksjonering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Seksjoneringstidspunktet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Krav til søknaden om seksjonering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 Kommunens behandling av søknaden om seksjonering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 Kommunens vedtak om seksjonering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Saksbehandlingstid for kommunens behandling av søknaden om seksjonering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 15 Gebyrer for kommunens behandling av søknaden om seksjonering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17 Oversendelse til tinglysing 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Utsteding av matrikkelbrev 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20 Reseksjonering ved deling og sammenslåing av seksjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21 Reseksjonering i andre tilfeller 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22 Kommunens rett til å kreve reseksjonering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22a Sammenslåing av eierseksjonssameier 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22b Plan for sammenslåing 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Begrensninger i muligheten til å kjøpe boligseksjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 Seksjonseierens rettslige disposisjonsrett 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25 Seksjonseierens rett til å bruke bruksenheten og fellesarealer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 25a Rett til å sette opp ladepunkt for elbil og ladbar hybridbil 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26 Parkering og andre tiltak for seksjonseiere med nedsatt funksjonsevne 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27 Vedtekter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29 Fordeling av felleskostnader og fellesinntekter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30 Seksjonseierens heftelse for sameiets ansvar og forpliktelser utad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31 Panterett for seksjonseiernes forpliktelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32 Seksjonseierens plikt til å vedlikeholde bruksenheten 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33 Sameiets plikt til å vedlikeholde og utbedre fellesarealer m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 34 Seksjonseierens erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 35 Sameiets erstatningsansvar for mangelfullt vedlikehold 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36 Fellesregler om omfanget av erstatning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 37 Krav mot tidligere avtalepart 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 38 Pålegg om salg av seksjonen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 39 Fravikelse av bruksenheten (utkastelse) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 42 Ekstraordinært årsmøte 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 46 Hvem som kan delta på årsmøtet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Energiloven               

§ 2-1 Søknad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Film- og videogramlova              

§  2 Kommunal løyveordning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Finansavtaleloven              

Kapittel 3. Kredittavtaler mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Kapittel 4. Kausjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Fjellova              
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§ 23 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Flagging på kommunale bygninger              

§ 1 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Folkebibliotekloven              

§ 1 Målsetting 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3 Lånesamarbeid, registrering mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4 Generelt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 Kompetanse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Folkehelseloven              

§ 4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i kommunen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Mål og planlegging 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Folkehelsetiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Virkeområde og forskrifter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 Kommunens oppgaver og delegering av myndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10 Meldeplikt og godkjenning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Helsekonsekvensutredning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 Opplysningsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 Gransking 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Retting 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15 Tvangsmulkt 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 Stansing 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Straff 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26 Samarbeid mellom kommuner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27 Samfunnsmedisinsk kompetanse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28 Beredskap 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30 Internkontroll 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Folkeregisterloven              

§ 7-1 Offentlige myndigheters og virksomheters meldeplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-1 Taushetsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Folketrygdloven              

§ 1-3 Avtaler med andre land om trygd 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-21 Fastlønnstilskott 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6- 4. Hjelpestønad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-7 Stønadsformer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21-5 Bistand fra barnevernstjenesten, den kommunale helse- og omsorgstjenesten, 

sosialtjenesten og kommunale organer etter introduksjonsloven 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Forpaktingslova               

§ 1 Omfanget av lova 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4 Forpaktingsavtale skal leggast fram for kommunen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Forpaktingsavgifta 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Forpaktingstida 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Skjønn ved tiltreding og fråtreding 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17 Godtgjersle for jordbruksforbetringar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Forsikringsvirksomhetsloven              

§ 2-2 Pensjonskasser for flere foretak/arbeidsgivere 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-2 Kommunale konsernlignende forhold 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Forsinkelsesrenteloven              

§ 2 b Særlige regler for avtaler mellom virksomheter og offentlige myndigheter om kjøp av varer 

eller tjenester 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2 Vilkår for forsinkelsesrente 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3 a Kompensasjon for inndrivelseskostnader 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4 Særlige regler i forbrukerforhold 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Forskrift om forvaltning av hjortevilt              

§ 32 Rapportering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33 Bruk av Hjorteviltregisteret 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 34 Mislighold av rapporteringsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 37 Dispensasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Forurensningsforskriften              
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§ 1-2 Virkeområde 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-5 Kontroll av nedgravde oljetanker 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-8 Nedgravde oljetanker som ikke er i bruk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-9 Meldeplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-10 Tilsyn, registrering og krav til kontrollør 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-11 Dispensasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-12 Kommunens myndighet i særlige tilfeller 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-14 Overgangsbestemmelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-6 Krav til tiltaksplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-7 Krav til faglige kvalifikasjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-8 Godkjenning av tiltaksplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 2-9 Gjennomføring av tiltak, rapportering m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-11 Tilsyn og kontroll 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-12 Gebyr 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-4 Søknad, tillatelse mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-7 Lokale forskrifter med forbud mot planering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-8 Tilsyn, pålegg og rapportering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-9 Unntak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-12 Ansvar for kartlegging av utendørs støyforhold 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-14 Handlingsplaner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-15 Kostnadsdekning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-18 Rapportering og offentliggjøring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 7-4 Kommunens ansvar og myndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-5 Kostnadsdekning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-9 Krav om tiltaksutredning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-10 Alarmterskler 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-11 Informasjon, rapportering og tilsyn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-12 Klage 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-15 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-4 Kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-5 Rapportering og statusrapport 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-2 Forurensningsmyndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-5 Behandling av søknad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 



Delegeringsreglement for Frøya 01.06.2021/ vedtatt 25.06.21 

Side 92 av 194 

§ 12-6 Lokal forskrift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-14 Endring og omgjøring av tillatelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-15 Klage 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-2 Forurensningsmyndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-5 Behandling av søknad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-17 Endring og omgjøring av tillatelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-2 Forurensningsmyndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-5 Behandling av søknad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-6 Lokal forskrift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-8 Endring og omgjøring av tillatelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-9 Klage 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 15A-2 Forurensningsmyndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15A-4 Påslipp til offentlig avløpsnett 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15A-7 Forholdet til eksisterende utslipp 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-1 Rammen for gebyrene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-3 Engangsgebyr for tilknytning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-4 Årsgebyr 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-5 Ulike gebyrsatser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18A-3 Krav til kommunal beredskap mot akutt forurensning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18A-4 Miljørisikoanalyse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18A-5 Beredskapsanalyse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18A-10 Samordning av beredskap mot akutt forurensning og øvrige kommunale 

beredskapsforpliktelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 18A-11 Samarbeid med andre beredskapsorganisasjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20-6 Avfallsplaner og rapportering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23-2 Strengere eller lempeligere krav ved forskrift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31-3 Krav om tillatelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31-6 Utslippsmålinger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31-11 Unntak ved stans i levering av brensel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31-12 Driftsforstyrrelse eller svikt i renseutstyr 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32-5 Forebygging og kontroll av utslipp til luft 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-2 Innhold i søknad om tillatelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-5 Plikt til å varsle og rett til å avgi uttalelse før vedtak treffes 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-6 Forhåndsvarsel til sakens parter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 36-7 Forhåndsvarsel til andre enn sakens parter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-8 Forhåndsvarsel til allmennheten («høring») 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-9 Unntak fra forhåndsvarsel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-10 Grunnleggende prinsipper ved behandling av søknad om tillatelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-12 Geologisk lagring av karbondioksid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-13 Miljøstandarder 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-14 Dispensasjon for utprøving av ny teknikk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-15 Utslippsgrenseverdier og tilsvarende vilkår, herunder tekniske tiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-16 Saksbehandlingstid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-17 Vedtaket 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-18 Underretning om vedtaket 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 36-19 Periodisk vurdering av tillatelsen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-20 Informasjon om utslippsdata 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-21 Tilstandsrapport 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-22 Tiltak ved nedleggelse av virksomheten 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36-23 Planer, programmer og gjennomføring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 41-2 Opplysningsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 41-6 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Forurensningsloven              

§ 2 Retningslinjer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Plikt til å unngå forurensning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 Forskrifter om forurensning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Særskilt tillatelse til forurensende tiltak 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Endring og omgjøring av tillatelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20 Nedleggelse og driftsstans 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22 Krav til utførelse av avløpsanlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 Drift og vedlikehold av avløpsanlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25 Utgifter til anlegg, drift og vedlikehold av avløpsanlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26 Kommunal tømming av slam fra slamavskillere (septiktanker), privet m.v. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29 Krav til anlegg for behandling av avfall 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30 Kommunal innsamling av husholdningsavfall m.v. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31 Håndtering av spesialavfall 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 34 Avfallsgebyr 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 35 Avfall i samband med utsalgssteder, turistanlegg, utfartssteder m.v. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36 Avfall langs offentlige veger m.v. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 37 Pålegg om å rydde opp i avfall o.l. eller betale for opprydding 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 43 Kommunal og statlig beredskap 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 44 Kommunale og interkommunale beredskapsplaner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 46 Aksjoner mot akutt forurensning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 47 Bistandsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 48 Forurensningsmyndighetens oppgaver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 49 Opplysningsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 50 Rett til gransking 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 51 Pålegg om undersøkelse 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 51a. Registrering av forurensning i eller på fast eiendom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 52 Godkjenning av laboratorier og analysemetoder 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 52a Gebyrer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 58 Gjenopprettingserstatning til allmennheten ved skade som rammer utøvelse av 

allemannsretter utenfor næring m.v. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 73 Tvangsmulkt ved forhold i strid med loven 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 74 Umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 75 Bruk av annen manns eiendom for å bekjempe forurensning og avfallsproblemer og vederlag 

for bistand 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 76 Betaling av utgifter for tiltak mot forurensninger og avfallsproblemer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 78 Straffansvar for forurensning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 79 Straffansvar for ulovlig håndtering av avfall 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 80 Overtredelsesgebyr 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 84 Anmodning om å gjennomføre tiltak mot betydelige miljøskader eller overhengende fare for 

slike 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Forvaltningsloven              

§ 48 Orientering om taushetsrett mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 49 Underretning om sakens utfall 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Friluftsloven              

§ 2 Ferdsel i utmark 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3a Ferdsel på vei eller sti i innmark 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Avgift for adgang til friluftsområde 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15 Regulering av ferdsel på visse friluftsområde 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 Sperring av særlig utsatt område 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Krav om innløsning av særrlig utsatt område 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 20 Uttalelse om tvilsspørsmål 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22 Friluftslivsorganenes arbeidsoppgaver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 Forholdet til forvaltningsloven, herunder om kunngjøring og klage 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 35 Tiltak og inngrepsløyve for å lette ferdsel i utmark 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 40 Stansing og fjerning av ulovlig byggverk m.v. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Friskolelova              

§ 2-1 Godkjenning av skolar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-3 Skolegangen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-5 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-6. Spesialundervisning og pedagogisk-psykologisk teneste 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-7 Skyss m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-8 Helsetilsyn 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-14 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-1 Styret 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-8 Innhenting av opplysningar frå Folkeregisteret 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Geodataloven              

§  4 Deltakende virksomheter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  5 Offentlige geodatatjenester 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  6 Deling av geodata 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  8 Harmonisering, samvirkningsevne og dokumentasjon av data og tjenester (metadata) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Gjeldsinformasjonsloven              

§ 12 Utlevering av gjeldsopplysninger fra gjeldsinformasjonsforetak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Gjeldsordningsloven              

§ 1-5 Kommunens plikt til å bistå personer med alvorlige gjeldsproblemer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 3-2 Oppfordring om å melde krav m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-12 Vedtakelse av frivillig gjeldsordning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-3 Tingrettens saksbehandling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Grannegjerdelova              

§ 2 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Grannelova              

§ 2 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 14 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Gravplassloven              

§ 2 Krav til gravplasser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3 Gravplassmyndigheten og kommunens ansvar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4 Anlegg m.v. av gravplass og krematorium 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Rett til grav 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 Hvem som sørger for gravferden 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21 Vedtekter og avgifter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Forvaltningsansvar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Hanndyrloven              
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§  4 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Havne- og farvannsloven              

§ 4 Delegering av kommunens myndighet og klageinstans 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 Midlertidig begrensning av fartøyers opphold i havn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Ansvar for fremkommelighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Regulering av ferdsel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Regulering av ferdsel med fritidsfartøy 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 Regulering av bruk av kommunens sjøområde 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Tiltak som krever tillatelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15 Pålegg om undersøkelse før vedtak kan treffes 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 Vilkår for og bortfall av tillatelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17 Forbud mot å volde fare eller ulempe 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Gjennomføring av tiltak på vegne av den ansvarlige og refusjon av utgifter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19 Bruk av en tredjepersons eiendom ved gjennomføring av tiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27 Mottaksplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29 Vederlag for havnetjenester og bruk av havneinfrastruktur 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30 Sikring av havner og havneanlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31 Beredskap i havner og havneanlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32 Forvalting av kapital i kommunalt eide havner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33 Saksbehandlingsgebyr 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36 Farvannsavgift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 40 Sikring av krav 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 42 Pålegg om retting og stansing 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 43 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 44 Tvangsfullbyrdelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 45 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 46 Endring og tilbakekall av tillatelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 47 Tap av retten til farledsbevis 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Helseberedskapsloven              

§ 2-2 Planlegging og krav til beredskapsforberedelser og beredskapsarbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-3 Varsel og rapportering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-1 Tjenesteplikt og beordring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-2 Forberedende tiltak, registrerings- og øvelsesplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Helse- og omsorgstjenesteloven              

§ 3-1 Kommunens overordnede ansvar for helse- og omsorgstjenester 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-2 a Kommunens ansvar for tilbud om opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt 

tilrettelagt for heldøgns tjenester 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-2 Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-3 Helsefremmende og forebyggende arbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-3a Kommunens ansvar for å forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-4 Kommunens plikt til samhandling og samarbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-5 Kommunens ansvar for øyeblikkelig hjelp 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-6 Kommunens ansvar overfor pårørende 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-7 Boliger til vanskeligstilte 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-8 Brukerstyrt personlig assistanse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-9 a Helse- og omsorgstjenester for barn plassert utenfor hjemmet etter barnevernloven 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-10 Pasienters og brukeres innflytelse og samarbeid med frivillige organisasjoner 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-1 Forsvarlighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-2 a.Om informasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-2 Kvalitetsforbedring og pasient- og brukersikkerhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-1 Transport av behandlingspersonell 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-2 Beredskapsarbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-3 Plikt til bistand ved ulykker og andre akutte situasjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-4 Krav om politiattest 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-5 Kommunelege - medisinskfaglig rådgivning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-6 Sprøyterom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-7 Registrering av meldinger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-8 Meldingsplikt til kommuneadministrasjonen 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-10 Journal- og informasjonssystemer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-1 Individuell plan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-2 Koordinator 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-3 Koordinerende enhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-1 Undervisning og praktisk opplæring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-2 Videre- og etterutdanning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-3 Forskning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-1 Formål 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-3 Rett til medvirkning og informasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-4 Krav til forebygging 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-5 Vilkår for bruk av tvang og makt 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-7 Kommunens saksbehandling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-9 Krav til gjennomføring og evaluering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-11 Klage 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-1 Kommunens plikt til å vurdere bruk av tvang etter melding fra pårørende 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-2 Tilbakehold i institusjon uten eget samtykke 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-3 Tilbakeholdelse av gravide rusmiddelavhengige 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-6 Innledning til sak etter §§ 10-2 og 10-3 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-7 Overprøving i tingretten 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-8 Ansvaret for å reise tvangssak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-2 Vederlag for helse- og omsorgstjeneste 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-4 Kommunalt finansieringsansvar for utskrivningsklare pasienter 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-3a Varsel til Statens helsetilsyn om alvorlige hendelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-6 Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-2 Eldre forskrifter mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Helsepersonelloven              

§ 10 Informasjon til pasienter m.v. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 Organisering av virksomhet som yter helse- og omsorgstjenester 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19 Melding til arbeidsgiver om bierverv og andre engasjement i annen virksomhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26 Opplysninger til virksomhetens ledelse og til administrative systemer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32 Opplysninger til den kommunale helse- og omsorgstjenesten 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33 Opplysninger til barnevernet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36 Melding om dødsfall 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 39 Plikt til å føre journal 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 41 Plikt til å gi pasienter innsyn i journal 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 43 Sletting av journalopplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 44 Journal på feil person 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Helseregisterloven              

§ 13 Innmelding av helseopplysninger til helseregistre 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Opplysninger fra Folkeregisteret 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 Plikt til å innrapportere data til statistikk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20 Unntak fra taushetsplikten for indirekte identifiserbare helseopplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21 Sikring av konfidensialitet, integritet og tilgjengelighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22 Internkontroll 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Informasjon til allmennheten om behandling av helseopplysninger 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 Rett til informasjon og innsyn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Helsetilsynsloven              

§ 5 Plikt til å opprette internkontrollsystem og tilsyn med at det føres internkontroll 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Plikt til å varsle tilsynsmyndigheten om alvorlige hendelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Plikt til å gi opplysninger til tilsynsmyndigheten mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Hundeloven              

§ 6 Sikring av hund ved båndtvang m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 Unntak fra sikringsreglene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Ro og orden mv.  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 Antall hunder i en husholdning eller på en eiendom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Husbankloven              

§ 1 Oppgåver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 10 Innhenting og handsaming av personopplysningar i samband med tilskot og lån 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Kontroll av personopplysningar ved mistanke om utbetalingar på urettkome grunnlag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 Handsaming av personopplysningar for statistikk, analyse, forsking og retting av feil 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Husleieloven              

§ 11- 3 Tjenestebolig 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-1. Boliger til vanskeligstilte på boligmarkedet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-2 Elev- og studentboliger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Integreringsloven              

§ 3 Kommunens ansvar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 Plikt til å delta i opplæring i mottak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Kompetansekartlegging før bosetting i en kommune 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Andre integreringsfremmende tiltak før bosetting i en kommune 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 8 Målgruppe for introduksjonsprogrammet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 Oppholdstillatelser som gir rett og plikt til deltagelse i introduksjonsprogrammet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10 Kompetansekartlegging etter bosetting i en kommune 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 Ansvar for introduksjonsprogrammet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 Sluttmål og varighet av introduksjonsprogrammet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Innholdet i og omfanget av introduksjonsprogrammet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15 Integreringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 Integreringskontrakt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17 Fravær og permisjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Stans av introduksjonsprogrammet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19 Rett til introduksjonsstønad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 21 Reduksjon i stønad på grunn av fravær 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22 Samordning med andre offentlige ytelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Egne midler 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 Utbetaling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25 Trekk i og tilbakebetaling av stønad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26 Målgruppe for opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29 Fritak fra plikt til deltagelse i opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30 Ansvar for opplæring i norsk og samfunnskunnskap 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31 Krav til opplæring i norsk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32 Varighet og omfang av opplæring i norsk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33 Krav til opplæring i samfunnskunnskap 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 34 Norskplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 35 Fravær og permisjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36 Stans av opplæringen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 37 Prøver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 38 Forsøk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 39 Kompetansekrav for lærere 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 40 Forbud mot bruk av klesplagg som helt eller delvis dekker ansiktet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 41 Behandling av personopplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 42 Innhenting og utveksling av personopplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 43 Personregister og plikt til å registrere opplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 44 Pålegg om å utlevere personopplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 49 Opplysningsplikt til barnevernet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Interkommunale selskaper              

§ 30 Uttreden 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Jordlova              

§ 3 Handsaming av landbrukssaker 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Arbeidsoppgåver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Driveplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8a. Fritak frå driveplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 Bruk av dyrka og dyrkbar jord 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Drift av jordbruksareal, nydyrking og driftsvegar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 Deling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Føresegner om tilskot 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 19 Tilsyn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Jordskiftelova              

§ 1-5 Kven som kan reise sak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Kommunal forkjøpsrett til leiegårder              

§  2 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  3 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  5 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  7 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Kommuneloven              

§ 3-2 Kommunevåpen og kommuneflagg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-1 Informasjon om kommunens og fylkeskommunens virksomhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-1 Rapportering til staten (KOSTRA) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20-2 Administrativt vertskommunesamarbeid 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24-2 Revisors ansvar og myndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25-1 Internkontroll i kommunen og fylkeskommunen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25-2 Rapportering til kommunestyret og fylkestinget om internkontroll og statlig tilsyn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27-4 Opplysningsplikt ved lovlighetskontroll 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30-3 Innsyn og undersøkelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Konfliktrådsloven              

§  4 Oppnevning av konfliktrådsmeklere 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Konsesjonsloven              

§ 2 Virkemiddel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 Unntak på grunnlag av erververens stilling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Nedsatt konsesjonsgrense for bebygd eiendom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10 Særlige forhold ved avgjørelser av saker etter forskrift om nedsatt konsesjonsgrense 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Vilkår for konsesjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 Frist for søknad om konsesjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Forskrift om saksbehandlingen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 Overtredelse av konsesjonsvilkår 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17 Kontroll med at vilkår overholdes m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Frist til å ordne forholdet når konsesjon ikke er gitt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20 Forbud mot forringelse av eiendommen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Kosmetikklova              

§ 16 Tilsyn og vedtak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Krigspensjonering for militærpersoner               

§ 30 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Krigspensjon for sivile              
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§ 39 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Krigsskadeerstatningsloven              

§  6 Bistand fra myndigheter og institusjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  7 Skademelding 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Krigsskadestønadsloven              

§ 37 Bistand fra myndigheter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Krisesenterlova              

§  2 Krav til krisesentertilbodet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  3 Individuell tilrettelegging av tilbod 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  4 Samordning av tenester 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Kulturlova              

§  4 Fylkeskommunens og kommunens oppgåver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  5 Felles oppgåver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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Kulturminneloven              

§ 25 Meldeplikt for offentlige organer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Lakse- og innlandsfiskloven               

§ 7 Regulering av utbygging og annen virksomhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7a.Nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25 Organisering av fiskeforvaltningen i vassdrag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25a Driftsplanlegging 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27 Pålegg om salg av fiskekort 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28 Pålegg om fiskekulturtiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30 Fiskeravgift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31 Tvist om grenser m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36 Fiske i friløpet, tilstopping. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 42 Kontroll, oppsyn og overvåking 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 47 Utkasting og administrativ inndragning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Likestillings- og diskrimineringsloven              

§ 13 Forbud mot å trakassere 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17 Universell utforming 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Særlig om universell utforming av IKT 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19 Plikt til å arbeide aktivt for å fremme universell utforming 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20 Rett til individuell tilrettelegging av kommunale tjenester 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21 Rett til individuell tilrettelegging for elever og studenter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22 Rett til individuell tilrettelegging for arbeidssøkere og arbeidstakere 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Rett til individuell tilrettelegging for gravide arbeidssøkere, arbeidstakere, elever og studenter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 Offentlige myndigheters aktivitets- og redegjørelsesplikt 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26 Arbeidsgivers aktivitetsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26a Arbeidsgivers redegjørelsesplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26b Arbeidsgivers opplysningsplikt om likestillingsarbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27 Innhold i læremidler og undervisning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29 Diskrimineringsforbudet i arbeidsforhold mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30 Forbud mot innhenting av opplysninger i ansettelsesprosesser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31 Arbeidsgivers opplysningsplikt overfor arbeidssøker 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32 Arbeidsgivers opplysningsplikt om lønn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33 Arbeidstakeres rettigheter ved foreldrepermisjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 34 Lik lønn for arbeid av lik verdi 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Luftfartsloven              
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§ 7-6 Når konsesjon kan gis 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-13 Utarbeidelse av plan etter § 7-12 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Matloven              

§ 18 Plantehelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Tilsyn og vedtak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Matrikkellova              

§ 5 Matrikkeleiningar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5a Matrikkelstyresmaktene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Krav om oppmålingsforretning før matrikkelføring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Krav om klarlagd grense før tinglysing av heimelsovergang (Ikke i kraft) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 Kven som kan krevje matrikulering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10 Felles vilkår for matrikulering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 11 Særskilt om matrikulering av anleggseigedom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 Særskilt om matrikkelføring av festegrunn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 Særskilt om matrikulering av umatrikulert grunneigedom og umatrikulert festegrunn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Registrering av jordsameige 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 Grensejustering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17 Klarlegging av eksisterande grense, punktfeste og stadbundne rettar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Samanslåing av eksisterande matrikkeleiningar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19 Referanse til avtale om grenser m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20 Fastsetjing av samla fast eigedom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21 Fastsetjing av offisiell adresse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22 Generelt om føring av matrikkelen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 23 Tildeling av matrikkelnummer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 Tinglysing og utferding av matrikkelbrev m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25 Matrikkelføring av opplysningar om bygningar, adresser, eigarseksjonar, kommunale pålegg 

o.a. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26 Retting av opplysningar i matrikkelen og sletting av matrikkeleining 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27 Komplettering av opplysningane i matrikkelen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29 Innsyn i matrikkelen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30 Utlevering og behandling av opplysningar frå matrikkelen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31 Bruk av matrikkelnemningar i offentleg saksbehandling, bruk av kart saman med matrikkelen, 

o.a. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32 Offentlege gebyr og betaling for matrikkelopplysningar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33 Oppmålingsforretning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 35 Rekvisisjon og fullføring av oppmålingsforretning 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 39 Geodetisk grunnlag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 42 Fjerning av merke og signal 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 44 Ekspropriasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 48 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Merverdiavgiftskompensasjonsloven              

§ 12 Regnskap og kontroll 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Merverdiavgiftsloven              

§ 2-1 Registreringsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-3 Frivillig registrering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Midlertidig lov om tilpasninger i barnehageloven, opplæringslova og 

friskolelova for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19              

§ 2 Barnehagelovens anvendelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3 Barnehageeieres plikt til å sørge for tilbud til barn som ikke kan være hjemme 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 4 Foreldrebetaling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 Kommunale tilskudd til private barnehager 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Avkortning i tilskudd for tapt foreldrebetaling og i kommunale tilskudd til private barnehager 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Skoleeieres plikt til å sørge for opplæring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Opplæringslovas og friskolelovas anvendelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 Behandling av personopplysninger i forbindelse med eksamen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser 

av utbrudd av covid-19              

§ 2 Opplæring i mottak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3 Kompetansekartlegging og karriereveiledning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4 Introduksjonsprogram 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 Introduksjonsstønad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Miljøinformasjonsloven              

§ 8 Det offentliges ansvar for å ha og tilgjengeliggjøre miljøinformasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Mineralloven              

§ 12 Prøveuttak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Motorferdselloven              

§ 4 Tillatelser med hjemmel direkte i loven 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4a Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Tillatelser etter søknad når særlige grunner foreligger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Naturmangfoldloven              

§ 7 Prinsipper for offentlig beslutningstaking i §§8 til 12 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Annet uttak av vilt og lakse- og innlandsfisk etter vurdering av myndighetene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 41 Saksbehandling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 43 Høring av forslag til verneforskrift 



Delegeringsreglement for Frøya 01.06.2021/ vedtatt 25.06.21 

Side 134 av 194 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 47 Skjøtsel av verneområder 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 48 Dispensasjon fra vernevedtak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 53 Utvelgingens generelle betydning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 54 Meldeplikt for skogbrukstiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 55 Meldeplikt for jordbrukstiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 56 Kunngjøring og klage 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 68 Miljøvedtaksregister 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Naturskadeloven              

§ 20 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 23 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

NAV-loven              

§ 8. Gjensidig bistand mellom Arbeids- og velferdsetaten og sosialtjenesten 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13. Felles lokale kontorer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14. Samarbeid og oppgavedeling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Næringsberedskapsloven              

§ 5 Offentlige myndigheters ansvar ved krisehåndtering (ansvarsprinsippet) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10 Umiddelbar iverksettelse av særskilte tiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Lokale og regionale myndigheters oppgaver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17 Kompensasjon til næringsdrivende 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Odelslova              

§ 30 Når stat eller kommune har tatt over odelsjord 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32 Oreigning, oreigningsliknande tilfelle og makeskifte 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Offentleglova              

§ 3 Hovudregel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Forbod mot forskjellsbehandling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Hovudregel om gratis innsyn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10 Plikt til å føre journal. Tilgjengeleggjering av journalar og dokument på Internett 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Opplæringslova              

§ 1-3 Tilpassa opplæring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-5 Forsøksverksemd 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-1 Rett og plikt til grunnskoleopplæring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-2 Omfanget av grunnskoleopplæringa i tid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-3 Innhald og vurdering i grunnskoleopplæringa 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-3a. Fritak frå aktivitetar m.m. i opplæringa 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-5 Målformer i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-6 Teiknspråkopplæring i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-7 Kvensk- eller finskopplæring for elevar med kvensk/norskfinsk bakgrunn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-8 Særskild språkopplæring for elevar frå språklege minoritetar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-11 Permisjon frå den pliktige opplæringa 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-14 Punktskriftopplæring m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-15 Rett til gratis offentleg grunnskoleopplæring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-16 Opplæring av elevar med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4A-1. Rett til grunnskoleopplæring for vaksne 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4A-2. Rett til spesialundervisning på grunnskolens område 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4A-4. Kommunen og fylkeskommunen si plikt til å sørgje for grunnskoleopplæring og 

vidaregåande opplæring for vaksne 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4A-5. Kompetansekrav for undervisningspersonell 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4A-7. Skyss m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4A-8. Rådgiving 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4A-9. Bortvising 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4A-12. Tilpassa opplæring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4A-13. Opplæring av vaksne med behov for alternativ og supplerande kommunikasjon (ASK) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-1 Rett til spesialundervisning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-3 Sakkunnig vurdering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-4 Nærmare om saksbehandlinga i samband med vedtak om spesialundervisning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-5 Unntak frå reglane om innhaldet i opplæringa 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-6 Pedagogisk-psykologisk teneste 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-2 Samisk opplæring i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-1 Skyss og innlosjering i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-3 Skyss for funksjonshemma og mellombels skadde eller sjuke 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-4 Reisefølgje og tilsyn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-1 Skolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-2 Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-1 Leiing 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-2 Rådgiving og skolebibliotek 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-3 Utstyr 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-4 Lærebøker og andre læremiddel 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-5 Skoleanlegga 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-6 Om reklame i skolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-7 Forbod mot bruk av klesplagg som heilt eller delvis dekkjer ansiktet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9A-2 Retten til eit trygt og godt skolemiljø 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9A-3 Nulltoleranse og førebyggjande arbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9A-4 Aktivitetsplikt for å sikre at elevar har eit trygt og godt psykososialt skolemiljø 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9A-5 Skjerpa aktivitetsplikt dersom ein som arbeider på skolen, krenkjer ein elev 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9A-6 Fylkesmannen si handheving av aktivitetsplikta i enkeltsaker 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9A-7 Det fysiske miljøet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9A-8 Elevdeltaking i arbeidet med skolemiljøet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9A-9 Informasjonsplikt og rett til å uttale seg 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9A-10 Ordensreglement 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9A-11 Bortvising 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9A-12 Skolebyte 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9A-13 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-2 Krav om relevant kompetanse i undervisningsfag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-4 Utlysing av stillingar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-5 Val mellom fleire søkjarar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-6 Mellombels tilsetjing 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-6aTilsetjing på vilkår 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-7 Praksisplassar i skolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-8 Kompetanseutvikling 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-9 Politiattest og forbod mot tilsetjing 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-10 Tariffavtalar om lønns- og arbeidsvilkår 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-11 Personale som ikkje er tilsett i undervisningsstilling og som skal hjelpe til i opplæringa 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-1 Samarbeidsutval ved grunnskolar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-1a Skolemiljøutval ved grunnskolar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-2 Elevråd ved grunnskolar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-1 Plikt for kommunen til å sørgje for grunnskoleopplæring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-3b Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for ulykkesforsikring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-3d Plikt for kommunen og fylkeskommunen til å sørgje for foreldresamarbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-4 Ansvaret for skoleskyss m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-5 Plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen til skolen 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-6 Musikk- og kulturskoletilbod 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-7 Skolefritidsordninga 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-7a Plikt for kommunen til å ha tilbod om leksehjelp 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-7b Plikt for kommunen til å tilby leirskoleopphald eller annan skoletur 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-10 Ansvarsomfang for kommunen og fylkeskommunen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-3 Kommunalt tilsyn med heimeopplæring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-3 Opplysningsplikt til barnevernet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-4 Opplysningsplikta til sosialtenesta 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-5 Plikt til å delta i arbeidet med individuell plan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-6 Rett til å ta avgjerder på vegner av barnet når barnevernstenesta har overteke omsorga 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-7 Oppfylling av enkeltvedtak som er kjent ugyldig 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-9 Innhenting av opplysningar frå Folkeregisteret 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Opplæringslovforskriften              

§ 1-1 Opplæringa i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-1a Rett til fysisk aktivitet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-3 Vidaregåande opplæring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-4 Tid til opplæring og eksamen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-6 Rammer for dagleg skoletid i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-8 Opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-9 Nærmare om opplæring i framandspråk, språkleg fordjuping og arbeidslivsfag i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-14 Opplæring i valfag på ungdomstrinnet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-15 Tilbod om fag frå vidaregåande opplæring til elevar på ungdomstrinnet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 1-16 Godkjenning innan vidaregåande opplæring av tidlegare bestått opplæring i Noreg eller i 

utlandet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1A-1 Leksehjelp i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1B-1 Reduksjon i foreldrebetalinga for elevar på 1. og 2. årstrinn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1B-2 Søknadsbehandlinga til kommunen i saker om reduksjon av foreldrebetaling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1B-3 Gratis skolefritidsordning for barn med særskilde behov på 5.–7. årstrinn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-2 Rapportering frå kommunen og fylkeskommunen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-3 Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for elevane 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-3a Nasjonale undersøkingar om læringsmiljøet for lærlingar og lærekandidatar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-4 Prøver, utvalsprøver og andre undersøkingar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-2 Rett til vurdering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-4 Vurdering i orden og i åtferd 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 3-7 Samtale om utvikling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-8 Varsling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-10 Undervegsvurdering i fag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-11 Undervegsvurdering i orden og i åtferd 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-12 Halvårsvurdering i fag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-13 Halvårsvurdering i orden og i åtferd 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-14 Sluttvurdering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-15 Standpunktkarakterar i fag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-16 Standpunktkarakterar i orden og i åtferd 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-17 Fritak frå vurdering med karakter for elevar med individuell opplæringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-18 Fritak frå vurdering med karakter for elevar i innføringstilbod m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 3-19 Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-20 Fritak frå vurdering med karakter i kroppsøving 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-21 Fritak frå eksamen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-23 Ansvar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-24 Melding til eksamen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-26 Trekk til eksamen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-27 Førebuingsdel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-28 Sensur 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-29 Særskild tilrettelegging 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-33 Bortvising frå eksamen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-34 Annullering av eksamen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 3-35 Rett til dokumentasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-36 System for føring av karakterar og fråvær 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-37 Vitnemål i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-38 Føring av fråvær i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-2 Rett til vurdering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-3 Vurdering i fag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-4 Karakterar i fag mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-5 Varsling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-6 Realkompetansevurdering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-7 Undervegsvurdering i fag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-8 Halvårsvurdering i fag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 4-9 Sluttvurdering i fag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-10 Standpunktkarakterar i fag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-12 Fritak frå vurdering med karakter for deltakarar med individuell opplæringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-13 Fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-14 Om eksamen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-15 Ansvar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-16 Melding til eksamen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-19 Førebuingsdel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-21 Særskild tilrettelegging 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-25 Bortvising frå eksamen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-26 Annullering av eksamen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 4-27 Rett til dokumentasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-28 System for føring av karakterar og fråvær 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-29 Vitnemål i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-30 Kompetansebevis i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-1 Plikt til å sørgje for ulykkesforsikring for elevar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-3 Ansvaret for røystinga 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-4 Røystinga 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-1 Tryggleik for elevane 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14A-1 Forholdstal mellom lærarar og elevar på skolenivå 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-1 Framgangsmåte 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17-1 Elevens rett til læremiddel på eiga målform 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 17-3 Ansvaret til skoleeigaren 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18-1 Kommunen sitt økonomiske ansvar for elevar som får opplæring utanfor bustadkommunen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20-1 Formålet med foreldresamarbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20-3 Foreldresamarbeid i grunnskolen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21-1 Tilgang til skolebibliotek 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22-4 Ansvar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Panteloven              

§ 6-1 Lovbestemt pant i fast eiendom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Pasientjournalloven              

§ 7 Krav til behandlingsrettede helseregistre 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Virksomheters plikt til å sørge for behandlingsrettede helseregistre 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Registrering og melding av helseopplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 18 Informasjon og innsyn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19 Helseopplysninger ved helsehjelp 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22 Informasjonssikkerhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Internkontroll 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 Overdragelse eller opphør av virksomhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Pasient- og brukerrettighetsloven              

§ 2-1 a Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-1 b Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-1 e Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-6 a Bruk av varslings- og lokaliseringsteknologi 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4A-5 Vedtak om helsehjelp som pasienten motsetter seg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-1 Barns rett til helsekontroll 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-4 Barns rett til undervisning i helseinstitusjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-7 Forvaltningslovens anvendelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-8 Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Pasientskadeloven              

§ 7 Plikt til å betale tilskudd til Norsk Pasientskadeerstatning for den offentlige helse- og 

omsorgstjenesten 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Personopplysningsloven              

§ 12 a Adgang for offentlige myndigheter til å utlevere personopplysninger i arbeidet mot 

arbeidslivskriminalitet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Hele loven 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Plan- og bygningsloven              

§ 1-1 Lovens formål 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-4 Plan- og bygningsmyndighetenes oppgaver og andre myndigheters plikter overfor plan- og 

bygningsmyndighetene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-8 Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 1-9 Forholdet til forvaltningsloven og klage 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-1 Kart og stedfestet informasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 2-2 Kommunalt planregister 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-2 Ansvar og bistand i planleggingen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-3 Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-6 Felles planleggingsoppgaver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-7 Overføring av planforberedelse til statlig eller regional myndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-1 Planprogram 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-3 Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-1 Medvirkning 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-2 Høring og offentlig ettersyn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-3 Regionalt planforum 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-4 Myndighet til å fremme innsigelse til planforslag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-6 Mekling og avgjørelse av departementet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-7 Søksmål om gyldigheten av innsigelse og departementets avgjørelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-4 Statlig arealplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-1 Regional planstrategi 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-2 Behandling og virkning av regional planstrategi 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-1 Regional plan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-3 Utarbeiding av regional plan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-4 Vedtak av regional plan 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-5 Regional planbestemmelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-1 Interkommunalt plansamarbeid 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-2 Organisering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-3 Planprosess og planinnhold 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-4 Overføring til regional plan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-5.Uenighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-6 Gjennomføring og endring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-7 Plansamarbeid mellom regioner og kommuner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-1 Kommunal planstrategi 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-1 Kommuneplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-2 Kommuneplanens samfunnsdel 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-3 Virkningen av kommuneplanens samfunnsdel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-4 Revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og kommunedelplan og rullering av 

handlingsdel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-5 Kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-7 Arealformål i kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-8 Hensynssoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-9 Generelle bestemmelser til kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-10 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 1, 2, 3 og 4 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-11 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 og 6 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-12 Oppstart av arbeid med kommuneplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-13 Utarbeiding av planprogram 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-14 Høring av planforslag 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-15 Vedtak av kommuneplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-16 Innsigelse og vedtak av departementet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-17 Endring og oppheving av kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-1 Reguleringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-2 Områderegulering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-3 Detaljregulering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-4 Rettsvirkning av reguleringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-5 Arealformål i reguleringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-6 Hensynssoner i reguleringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-8 Oppstart av reguleringsplanarbeid 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-9 Behandling av planprogram for planer med vesentlige virkninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-10 Behandling av reguleringsplanforslag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-11 Behandling av private reguleringsplanforslag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-12 Vedtak av reguleringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-13 Innsigelse og vedtak av departementet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-14 Endring og oppheving av reguleringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-15 Felles behandling av reguleringsplanforslag og byggesøknad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-1 Midlertidig forbud mot tiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-2 Varighet og frist 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-3 Fristforlengelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-2 Utarbeiding og behandling av utredningsprogram og konsekvensutredning 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-3 Hensyntaken til konsekvensutredningen ved vedtak i saken 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-4 Konsekvensutredninger ved grenseoverskridende virkninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-5 Kostnader 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-6 Forskrift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-1 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved kommuneplanens arealdel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-2 Grunneierens rett til å kreve innløsning ved reguleringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-3 Erstatning for tap ved reguleringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-2 Ekspropriasjon til gjennomføring av reguleringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-3 Ekspropriasjon uavhengig av reguleringsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-4 Ekspropriasjon til vann- og avløpsanlegg mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-5 Grunneiers rett til ekspropriasjon til atkomst, avløpsanlegg og fellesareal samt parkbelte i 

industriområde 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-6 Tomtearrondering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-7 Tidspunkt for ekspropriasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-8 Forsøkstakst 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-9 Utvidelse av ekspropriasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-10 Erstatningstomt, midlertidig husrom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-11 Statens og fylkets overtakelse av eiendom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17-2 Forutsetning for bruk av utbyggingsavtaler 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17-4 Saksbehandling og offentlighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18-1 Krav til opparbeidelse av veg og hovedledning for vann og avløpsvann 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18-2 Krav til opparbeidelse av fellesareal og av parkbelte i industriområde 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18-4 Refusjonsenheten 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18-6 Refusjonspliktig areal 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18-7 Fordelingsfaktorene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18-8 Godkjenning av planer og foreløpig beregning av refusjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18-9 Fastsetting av refusjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19-1 Søknad om dispensasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19-2 Dispensasjonsvedtaket 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19-3 Midlertidig dispensasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19-4 Dispensasjonsmyndigheten 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20-1 Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20-2 Søknadsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20-3 Søknadspliktige tiltak med krav om ansvarlige foretak 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20-4 Søknadspliktige tiltak som kan forestås av tiltakshaver 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20-5 Tiltak som er unntatt fra søknadsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20-6 Unntak fra søknadsplikt for visse tiltak som behandles etter andre lover 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20-8 Unntak fra krav i loven for visse skjermingsverdige objekter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20-9 Midlertidige unntak fra krav i loven for å avhjelpe konsekvenser av covid-19 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21-1 Forhåndskonferanse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21-2 Søknad om tillatelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21-3 Nabovarsel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21-4 Behandling av søknaden i kommunen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21-5 Den kommunale bygningsmyndighetens samordningsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21-6 Privatrettslige forhold 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21-7 Tidsfrister med særskilte virkninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21-8 Andre tidsfrister 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21-9 Bortfall av tillatelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21-10 Sluttkontroll og ferdigattest 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23-1 Ansvar i byggesaker 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23-3 Krav til ansvarlig foretak. Omfang og varighet av ansvaret 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23-3b Midlertidige tjenesteytere 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24-1 Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25-1 Tilsynsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25-2 Gjennomføring av tilsynet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25-3 Tilsyn fra overordnet myndighet 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26-1 Opprettelse og endring av eiendom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27-1 Vannforsyning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27-2 Avløp 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27-3 Tilknytning til eksisterende private anlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27-4 Atkomst 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27-5 Fjernvarmeanlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28-1 Byggegrunn, miljøforhold mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28-2 Sikringstiltak ved byggearbeid mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28-3 Tiltak på nabogrunn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28-4 Sikring ved gjerde 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28-5 Orden på og bruk av ubebygd areal. Sikringstiltak ved byggverk mv. 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28-6 Sikring av basseng, brønn og dam 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28-7 Den ubebygde del av tomta. Fellesareal 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29-2 Visuelle kvaliteter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29-4 Byggverkets plassering, høyde og avstand fra nabogrense 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29-6 Tekniske installasjoner og anlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29-9 Heis, rulletrapp og rullende fortau. Sikkerhetskontroll 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30-2 Byggverk og virksomhet som kan medføre fare eller særlig ulempe 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30-3 Skilt- og reklameinnretninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30-4 Andre varige konstruksjoner eller anlegg. Vesentlige terrenginngrep mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30-5 Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31-1 Ivaretakelse av kulturell verdi ved arbeid på eksisterende byggverk 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31-2 Tiltak på eksisterende byggverk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31-3 Sikring og istandsetting. Frakobling av vann- og avløpsledning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31-5 Pålegg om og forbud mot riving 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31-6 Bruksendring og riving av bolig 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31-7 Tilsyn med eksisterende byggverk og arealer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31-8 Utbedringsprogram 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32-1 Plikt til å forfølge ulovligheter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32-2 Forhåndsvarsel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32-3 Pålegg om retting og pålegg om stans 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32-4 Pålegg om stans og opphør med øyeblikkelig virkning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32-5 Tvangsmulkt 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32-6 Forelegg om plikt til å etterkomme pålegg eller forbud 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32-7 Tvangsfullbyrdelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32-8 Overtredelsesgebyr 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32-8a Overtredelsesgebyr for brudd på reglene om konsekvensutredninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32-10 Samordning av sanksjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33-1 Gebyr 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33-2 Undersøkelse på fast eiendom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 34-2 Overgangsbestemmelser til plandelen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 34-4 Overgangsbestemmelser til byggesaksdelen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Pliktavleveringslova              

§ 5 Kven som skal avlevera m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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Psykisk helsevernloven              

§ 3-1 Legeundersøkelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-2 Vilkår for vedtak om tvungen observasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-3 a Vedtak om tvungen observasjon eller tvungent psykisk helsevern 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-6 Varslings- og bistandsplikt for offentlig myndighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-1 Individuell plan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Regnskapsloven              

§  1- 2 Regnskapspliktige 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Rekvisisjonsloven              

§ 4  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23  
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Serveringsloven              

§ 3 Bevilling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 Krav om etablererprøve 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Krav til søknaden 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 Innhenting av uttalelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10 Behandlingsfrist 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Opplysnings- og meldeplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 Kontroll 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15 Åpningstider 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Suspensjon av bevilling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19 Tilbakekall av serveringsbevilling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 22 Overdragelse av serveringssted 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 Bortfall av bevilling ved død 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Sikkerhetsloven              

§ 4-1 Sikkerhetsstyring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-2 Vurdering av risiko 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-3 Plikt til å gjennomføre sikkerhetstiltak og øvelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-4 Krav til dokumentasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-5 Varslingsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-2 Beskyttelse av skjermingsverdig informasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-3 Sikkerhetsgradert informasjon 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-2 Beskyttelse av skjermingsverdige informasjonssystemer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-4 Overvåking av skjermingsverdige informasjonssystemer 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-5 Inntrengingstesting av skjermingsverdige informasjonssystemer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-6 Kommunikasjons- og innholdskontroll av informasjonssystemer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-3 Beskyttelse av objekter og infrastruktur 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-4 Testing av sikkerhetstiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-2 Sikkerhetsavtale med leverandør 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-4 Varslingsplikt og myndighet til å fatte vedtak ved anskaffelser til skjermingsverdig 

informasjonssystem, objekt og infrastruktur 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-1 Meldeplikt ved erverv av virksomhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-2 Behandling av melding om erverv av virksomhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Sivilbeskyttelsesloven              

§ 12 Kommunens plikter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 Anskaffelse, lagring og vedlikehold av Sivilforsvarets materiell 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 14 Kommunal beredskapsplikt - risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15 Kommunal beredskapsplikt - beredskapsplan for kommunen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Allmennhetens bistand ved evakuering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20 Etablering av offentlige og private tilfluktsrom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21 Plikt til å opprettholde tilfluktsrom 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22 Tilfluktsromtjeneste i beredskapssituasjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Sjømannspensjonsloven              

§ 21  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Skattebetalingsloven              

§ 4-4 Opplysningsplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-1 Skattekort 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-3 Fritak for forskuddstrekk og tilbakebetaling av innbetalt forskuddstrekk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 5-4 Plikt til å foreta forskuddstrekk og plikt til å foreta skattetrekk i inntekt etter reglene i 

skatteloven kapittel 19 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-5 Forskuddstrekkets størrelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-10 Gjennomføring av forskuddstrekk og skattetrekk etter § 5-4 (kildeskatteordning)   

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-11 Opplysninger om forskuddstrekk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-12 Skattetrekkskonto 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-13 Kontroll av arbeidsgivere 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-13a. Pålegg om bokføring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-13c Pålegg om oppbevaring av regnskapsmateriale 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-14 Kontrollopplysninger fra tredjemann 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5-15 Klage over pålegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14-4 Utleggstrekk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 14-5 Gjennomføring av utleggstrekk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16-20 Ansvar for forskuddstrekk, skattetrekk etter § 5-4 første ledd (kildeskatteordning) og 

utleggstrekk 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Skatteforvaltningsloven              

§ 8-3 Skattemelding for merverdiavgift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-6 Skattemelding for arbeidsgiveravgift og finansskatt på lønn 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-8 Melding om trekk mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-4 Summarisk fellesoppgjør 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Skatteloven              

§ 2-2 Selskap m.v. hjemmehørende i riket 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 3-3 Stedbunden skattlegging av fast eiendom og virksomhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18-7 Skattested 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Skogbrukslova              

§ 5 Skogregistrering og skogbruksplan 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Forynging og stell av skog 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Vegbygging i skog 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Hogst og måling 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 Førebyggjande tiltak 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10 Tiltak etter skade på skog 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Meldeplikt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 Vernskog 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15 Bruk av skogfondet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 Renter av skogfondsmiddel 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19 Tilskot 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 



Delegeringsreglement for Frøya 01.06.2021/ vedtatt 25.06.21 

Side 177 av 194 

§ 20 Tilsyn, kontroll og rapportering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Tvangsmulkt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Smittevernloven              

§ 4-1 Møteforbud, stenging av virksomhet, begrensning i kommunikasjon, isolering og 

smittesanering 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-4 Transport av smittefarlig materiale 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-6 Gravferd og transport av lik 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-7 Forskrifter om helsetjenesteassosierte infeksjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-9 Plikt for helsepersonell til å gjennomgå opplæring, følge faglige retningslinjer og gjennomføre 

tiltak  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4-10 Informasjonsplikt og bistandsplikt for andre myndigheter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-1 Kommunen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-2 Kommunelegen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 7-11 Forskrifter om organisering, samarbeid, oppgaver, utgiftsfordeling og smittevernberedskap 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Småbåtloven              

§ 40 Bruk av vannscootere og liknende mindre fartøyer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Sosialtjenesteloven              

§ 3 Kommunens ansvar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 4 Krav til forsvarlighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5 Internkontroll 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Opplæring av kommunens personell 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Kommunens økonomiske ansvar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 Informasjon og generell forebyggende virksomhet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 Samarbeid med andre deler av forvaltningen 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14 Samarbeid med frivillige organisasjoner 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 15 Boliger til vanskeligstilte 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 Beredskapsplan, hjelpeplikt og gjensidig bistand 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17 Opplysning, råd og veiledning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 Stønad til livsopphold 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 19 Stønad i særlige tilfeller 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20 a Bruk av vilkår for personer under 30 år 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20 Bruk av vilkår 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 21 Stønadsformer 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 22 Utbetaling av stønad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Følgen av at det er gitt uriktige opplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 25 Refusjon i underholdsbidrag 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 26 Refusjon i ytelser fra folketrygden m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27 Midlertidig botilbud 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 28 Rett til individuell plan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29 Kvalifiseringsprogram 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30 Kvalifiseringsprogrammets innhold 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31 Iverksetting av programmet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32 Programmets varighet 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33 Individuell plan for deltakere i kvalifiseringsprogram 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 34 Avbrudd i og avslutning av program 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36 Reduksjon i kvalifiseringsstønad ved fravær 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 37 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og arbeidsinntekt mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 38 Samordning mellom kvalifiseringsstønad og andre offentlige ytelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 39 Utbetaling av kvalifiseringsstønad 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 40 Trekk i framtidige utbetalinger m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 42 Plikt til å rådføre seg med tjenestemottaker 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 43 Innhenting av opplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 43a Behandling av personopplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 46 Folkevalgt organs sammensetning i enkeltsaker 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 49 a Oppfyllelse av enkeltvedtak som er kjent ugyldig 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 49 Avgjørelse av tvister 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Spesialisthelsetjenesteloven              

§ 2-1b Beredskapsplan 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Stadnamnlova              
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§ 7 Avgjerder 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Kunngjering og høyring 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10 Gjenopning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 Klage 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Statens Pensjonskasseloven              

§ 45  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 47  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Strålevernloven              

§ 18 Tilsyn og vedtak. Tilsynsmyndighetens rett til adgang, opplysninger og gjennomføring av 

målinger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Tobakksskadeloven              

§ 29 Tilsyn med tobakksforbudene 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 35 Tilsynsansvar 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36 Retting og tvangsmulkt 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36b Salgsforbud 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 37 Tilbakekall av registrering, godkjenning og omsetningsforbud 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Tomtefestelova               

§ 5 Festeavtale 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6 Avtale om lån og tilskott 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12 Forskotsbetaling av festeavgift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Trossamfunnsloven              

§ 14 Finansiering av Den norske kirke 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 Overgangsregler 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Tvangsfullbyrdelsesloven              

§ 7-1 Innledning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-1 Innledning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 



Delegeringsreglement for Frøya 01.06.2021/ vedtatt 25.06.21 

Side 184 av 194 

§ 10-1 Innledning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11-1 Innledning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 12-1 Innledning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13-1 Innledning 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Valgloven              

§ 2-9 Forskrift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6-9 Forskrift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7-3 Forskrift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-1a Adgang til å fravike kravet om to stemmemottakere ved stortingsvalget i 2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-3a Valglokaler som består av flere rom ved stortingsvalget i 2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-3b Ambulerende stemmegivning ved sykdom, uførhet eller isolasjonsplikt på grunn av covid-19 

ved stortingsvalget i 2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 8-3c Forhåndsstemmegivning for velgere som er i karantene på grunn av covid-19 ved 

stortingsvalget i 2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-6 Forskrift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8-7 Forskrift om smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av forhåndsstemmegivningen ved 

stortingsvalget i 2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-3a Adgang til å benytte valglokaler utenfor stemmekretsen ved stortingsvalget i 2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-3b Adgang til å opprette ekstra valglokaler ved stortingsvalget i 2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-3c Stemmegivning for velgere som er i karantene på grunn av covid-19 ved stortingsvalget i 

2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-3d Valglokaler som består av flere rom ved stortingsvalget i 2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-6a Stemmegivning for velgere som er i isolasjon på grunn av covid-19 ved stortingsvalget i 

2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-10 Forskrift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9-11 Forskrift om smittevernfaglig forsvarlig gjennomføring av valgtinget ved stortingsvalget i 

2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 10-4a Opptelling av stemmesedler avgitt i ekstra valglokaler og stemmesedler som er lagt i 

stemmeseddelkonvolutt 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-5a Foreløpig opptelling ved stortingsvalget i 2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 10-10 Forskrift 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-11 Overtredelsesgebyr 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15-12 Innskrenkninger i kommunestyrets myndighet etter smittevernloven § 4-1 første ledd ved 

stortingsvalget i 2021 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Vannressursloven              

§ 7 (vannets løp i vassdrag og infiltrasjon i grunnen) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 (kvalitetsmål for vassdrag) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 (kantvegetasjon) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 (allmennhetens rådighet over vassdrag) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 34 (kraftutbygging i vernede vassdrag) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 53 (tilsyn) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 54 (internkontroll) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 55 (rett til opplysninger og synfaring) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 56 (oppsetting av vannmerker) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 57 (undersøkelser) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 59 (pålegg om retting) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 61 (umiddelbar iverksetting ved vassdragsmyndigheten) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 62 (bruk av andres eiendom ved iverksetting) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 65 Gjennomføringsbestemmelser 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Vassdragsreguleringsloven              

§ 12 Offentliggjøring av søknad og innsigelse 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 Utgifter til nødvendig bistand 
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Vass- og avløpsanleggsloven              

§  1 Kommunalt eigarskap til vass- og avløpsanlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  2 Kommunalt løyve til privat vass- og avløpsanlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  3 Kommunale vass- og avløpsgebyr 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  5 Lokale forskrifter 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§  6 Lovpant og tvangsgrunnlag for utlegg 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Veglova              

§ 4 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 5  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 6  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8  
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 9 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 14  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 15  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 17  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 18 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 27 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 30  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31  



Delegeringsreglement for Frøya 01.06.2021/ vedtatt 25.06.21 

Side 190 av 194 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 32  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 33  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 34  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 37  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 38  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 40  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 41 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 42  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 43  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 44  
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• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 45 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 48  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 50  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 51  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 52  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 54 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 56  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 57  

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 58 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Vegtrafikkloven              

§ 5 Skiltregler m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 6 Fartsregler 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 7 Særlige forbud mot trafikk. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 8 Vilkårsparkering til allmennheten mv. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 11 Unntak for utrykningskjøretøy m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 13 Krav til kjøretøyer og bruk av kjøretøyer. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 31a Gebyr for parkeringsovertredelser og visse andre overtredelser. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 37 Fjerning og forvaring av kjøretøy m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 38 Panterett og inndriving m.m. 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 43b Behandling av personopplysninger 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Vergemålsloven              

§ 57 Meldeplikt for institusjoner og andre 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

Viltloven              
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§ 7 (forbud mot vilt i fangenskap) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 16 (fellingstillatelse på hjortevilt og bever - minsteareal) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 20 (bruk av våpen under jakt) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 23 (bruk av hund under jakt) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 24 (fangst) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 26 (fullmakt for Kongen til å gi forskrifter) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 29 (retten til jakt i sameiestrekning) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 36 (almenhetens jaktadgang) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 37 (sammenslåing til felles viltområde) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 38 (sammenslåing for å oppnå minsteareal for storviltjakt) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 39 (obligatorisk jegerprøve) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 
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§ 40 (kontroll med betalt jegeravgift) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 48 (viltfondets og kommunens eiendomsrett) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 50 (plikt til å opplyse om jaktutbytte) 

• Kommunestyret > Kommunedirektør 

§ 51 (skuddpremier) 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Marit Wisløff Norborg Arkiv: 026 &01  

Arkivsaksnr.: 21/1286    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

MARIN SAMARBEIDSAVTALE, GODKJENNING AV NÆRØYSUND KOMMUNE 

SOM DEL AV SAMARBEIDET OG REVIDERING AV SAMARBEIDSAVTALEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Samarbeidsavtalen mellom Frøya, Hitra, Nærøysund og Trondheim kommuner 

tas til orientering.  

2. Ordfører signerer avtalen under Trøndersk Matfestival 2021 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Marin samarbeidsavtale mellom Frøya, Hitra, Narøysund og Trondheim kommuner.  

 

Saksopplysninger:   

 

Avtalens bakgrunn og hensikt 

Dokumentet er en marin samarbeidsavtale mellom kommunene Frøya, Hitra, Nærøysund og  

Trondheim. Gjennom denne avtalen er det inngått en avtale om et konkret samarbeid mellom de 

fire kommunene.  

 

Historikk: 

01.08.13 ble de signert en intensjonsavtale mellom Frøya, Hitra og Trondheim kommuner om et 

marint samarbeid.  

18.08.16 ble avtalen inngått og signert med fokus på marint samarbeid 

12.04.19 tiltrådte Nærøy og Vikna kommuner den eksisterende avtalen, fra 01.01.20 sammenslått 

til Nærøysund kommune. 

19.05.21 besluttet styringsgruppa, de 4 ordførere, at avtalen skal oppdateres og signeres av de fire 

ordførerne under Trøndersk Matfestival 2021. 

 

Avtalens intensjon 



Avtalens intensjon er å synliggjøre den gjensidige avhengigheten mellom oppdrettskommunene 

Frøya, Hitra, Nærøysund og teknologihovedstaden Trondheim. De fire kommunene utgjør et 

marint midtpunkt i Norge, både geografisk og teknologisk. Regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

bidrar de fire kommunene betydelig til marin verdiskaping og innovasjon.  

 

Avtalens områder: 

- Styrke omdømmet og markedsføre regionen 

- Styrke og forbedre samspillet mellom næringslivet og offentlige aktører i regionen 

- Styrke og ivareta regionens nasjonale og internasjonale posisjon  

- Sikre relevant kompetanse i regionen 

- Bistå og støtte hverandre i saker knyttet marine satsninger i den enkelte kommune 

 

Revidering av områdene blir gjenstand for diskusjon i et felles formannskapsmøte med alle 4 

kommunene i Nærøysund kommune 29. – 30.09.21. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren anbefaler at samarbeidsavtalen tas til orientering og at ordfører signerer 

avtalen sammen med Hitra, Nærøysund og Trondheim kommuner under Trøndersk 

Matfestival.  

 

 

 

 

 



 

 

MARIN SAMARBEIDSAVTALE 

 

MELLOM FRØYA, HITRA, NÆRØYSUND OG 

TRONDHEIM KOMMUNER 
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AVTALE MELLOM FRØYA, HITRA, NÆRØYSUND OG TRONDHEIM 

 

Avtalens bakgrunn og hensikt 

 

Dokumentet er en marin samarbeidsavtale mellom kommunene Frøya, Hitra, Nærøysund og  

Trondheim. Gjennom denne avtalen er det inngått en avtale om et konkret samarbeid 

mellom de fire kommunene.  

1.08.13 ble de signert en intensjonsavtale mellom Frøya, Hitra og Trondheim kommuner om 

et marint samarbeid.  

18.08.16 ble avtalen inngått og signert med fokus på marint samarbeid 

12.04.19 tiltrådte Nærøy og Vikna kommuner den eksisterende avtalen, fra 01.01.20 

sammenslått til Nærøysund kommune. 

19.05.21 besluttet styringsgruppa at avtalen skal oppdateres og signeres av de fire 

ordførerne under Trøndersk Matfestival 2021. 

 

Avtalens intensjon 

Synliggjøre den gjensidige avhengigheten mellom oppdrettskommunene Frøya, Hitra, 

Nærøysund og teknologihovedstaden Trondheim. De fire kommunene utgjør et marint 

midtpunkt i Norge, både geografisk og teknologisk. Regionalt, nasjonalt og internasjonalt 

bidrar de fire kommunene betydelig til marin verdiskaping og innovasjon.  

 

Avtalens område 

- Styrke omdømmet og markedsføre regionen 

- Styrke og forbedre samspillet mellom næringslivet og offentlige aktører i 

regionen 

- Styrke og ivareta regionens nasjonale og internasjonale posisjon  

- Sikre relevant kompetanse i regionen 

- Bistå og støtte hverandre i saker knyttet marine satsninger i den enkelte 

kommune 

 

 

Organisering 

 

Ordførermøter: Ordførerne fra Frøya, Hitra, Nærøysund og Trondheim treffes jevnlig og 

fungerer som styringsgruppe for samarbeidet. Kommunedirektørene har møte- og talerett i 

møtene. 

 

Prosjektgruppen: Prosjektgruppen består av minst en representant fra hver av kommunene.  
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Prosjektgruppen deltar i møtene med ordførerne. Prosjektgruppen rullerer på ansvar for 

følgende oppgaver:  

- Prosjektleder 

- Felles formannskapsmøte med årsrapportering 

- AquaNor/ Nor-Fishing 

- Bedriftsbesøk 

- Arbeidsmøte under Trøndersk Matfestival 

 

Prosjektlederansvaret rulleres hvert år og representerer kommunen som har ansvar for 

felles formannskapsmøte. Prosjektgruppen utarbeider og gjennomfører strategi- og 

handlingsplan. Prosjektgruppen utarbeider årshjul og møtes ved behov.  

 

Avtalens varighet 

Denne avtalen erstatter samarbeidsavtalen fra 16. august 2016 og er en endelig og 

bindende avtale mellom kommunene. Kommunene har mulighet å gå ut av avtalen når alle 

partene er informert om dette og oppsigelsen må gjøres gjeldende innen 01.01. hvert år, 

med 6 måneders oppsigelse.  

 

Denne avtalen signeres i fire eksemplarer, hvorav hver av partene beholder hvert sitt 

eksemplar.  

 

 

Sted: Trondheim    Dato: 

 

 

Rita Ottervik      Kristin F. Strømskag    

 

Ordfører Trondheim kommune       Ordfører Frøya kommune 

 

 

 

Ole Laurits Haugen     Amund Hellesø 

 

Ordfører Hitra kommune    Ordfører Nærøysund kommune 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Line Bårdsen Arkiv: 060 &27  

Arkivsaksnr.: 21/1107    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

DIGITALISERINGSSTRATEGI FRØYA KOMMUNE 2021-2024  

 

Forslag til vedtak: 

 

 Digitaliseringsstrategi for Frøya kommune – 2021-2024 vedtas som vedlegg til denne 

saken 

 Kommunedirektøren nedsetter styringsgruppe og arbeidsgrupper. 

 Det fremmes forslag til årlig handlingsplan: 

o Forslag til aktiviteter 

o Prioriteringer 

o Finansiering av tiltak 

 Midler avsatt til dette formålet fra havbruksfondet disponeres til å engasjere/ansette 

nødvendig kompetanse for å drifte digitaliseringsarbeidet. 

 Formannskapet skal løpende holdes orientert om fremdrift i arbeidet 

 

 

Vedlegg: 

 
Digitaliseringsstrategi Frøya Kommune 2021-2024 

 

Saksopplysninger:   

 
Det vi opplever av digitale, teknologiske endringer i stadig raskere tempo, er i ferd med å omforme det 

samfunnet vi lever. Det snakkes og skrives mye om begrepet digitalisering både innad i kommunen via 

informasjon, forskrifter, lover, stortingsmeldinger fra regjering og departement.  

Vedlagte forslag til digitaliseringsstrategi for Frøya kommune er et forsøk på å gjøre tydeligere hva 

digitalisering innebærer, og hvordan vi ønsker å bruke digitalisering framover i Frøya kommune til å 

endre og forbedre våre tjenester. Digitalisering handler om å bruke teknologi til å fornye, forenkle og 

forbedre. Det handler om å tilby tjenester som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. 

Digitalisering legger til rette for økt verdiskaping og innovasjon, og skal bidra til å øke 

produktiviteten. 

Utvikling av digital kompetanse (digital transformasjon) hos medarbeidere og ledere, krever at en 

jobber systematisk og kontinuerlig med å forenkle, fornye og forbedre arbeidsprosesser, samt ha fokus 

på forbedringer og gevinster gjennom organisasjonsutvikling og endringsledelse. 



Nåsituasjonen for Frøya kommune når det gjelder digitale tjenester, er at ansatte må forholde seg til 

flere ulike systemer for å få gjennomført sine arbeidsoppgaver. Innbyggerne må ofte gå fra nettsted til 

nettsted for å skaffe seg informasjon og få utført digitale tjenester.  

Det er stor variasjon i hvilken grad offentlige virksomheter ser tjenester i sammenheng og har satt seg 

inn i brukernes behov. IT i praksis for 2019 viser at digitaliseringen øker i offentlig sektor, men at det 

stagnerer i utviklingen av avanserte digitale tjenester til brukerne (1). 

Andre undersøkelser viser at brukeropplevelsen er fragmentert og at tjenestene er lite 

sammenhengende. Spesielt gjelder dette når tjenesteleveransene går på tvers av sektorer og 

forvaltningsnivåer. Brukerne ønsker seg mer sømløse digitale tjenester, også i saker som går på tvers 

av virksomheter (2). 

Det som skjer i nær fremtid et bl.a at helse- og mestringsstjenestene i Frøya kommune skal forberede 

seg på å ta i bruk den kommende Helseplattformen som det er vedtatt opsjonstiltredelse på. Dette vil 

innebære en dyptgripende og omfattende gjennomgang av arbeidsprosesser, tjenester og læring i 

sektoren. Samtidig opplever vi en rivende utvikling av teknologier som kan ha stor betydning for 

innbyggernes trygghet, mestring og sosiale fellesskap framover. Disse teknologiene må settes inn i en 

organisasjonsmessig og faglig sammenheng slik at en oppnår reelle gevinster både for kommunen og 

for innbyggerne. Vi må forsterke læringsarbeidet for alle medarbeidere for å klare dette. Samtidig må 

vi forsøke å bidra til at innbyggerne opplever teknologimestring. 

Om strategien 

Tegningen i figur 2 illustrerer sammenhengen mellom digitaliseringsstrategi og IKT-strategi. Øverst gir 

kommunens digitaliseringsstrategi føringer for alt IKT-arbeid i kommunen. Nederst er grunnmuren 

som vi bygger «Den digitale kommunen» på (IKT-strategien). Søylene er tjenesteområdenes 

delstrategier/handlingsplaner. Disse må følge føringene i digitaliseringsstrategien og bygges på IKTs 

strategier (må samsvare med utvikling av plattform og infrastruktur). 

 

 



 

Figur 2 

 

Organisering av digitaliseringsarbeidet: 

For å følge opp og gjennomføre digitaliseringsstrategien foreslår kommunedirektøren at midler avsatte 

til havbruksfondet disponeres til å engasjere nødvendig kompetanse for å drifte digitaliseringsarbeidet i 

Frøya kommune. I dette arbeidet vil vi ha behov for en type kompetanse som har forståelse for både 

organisasjonsutvikling, fag, offentlig virksomhet og teknologi/digitalisering.  

Det anbefales at det settes ned en styringsgruppe som skal lede arbeidet med digitalisering i Frøya 

kommune. Mandatet til gruppa skal være å koordinere og styre kommunens arbeid med digitalisering, 

opprette handlingsplan, sette mål og gjøre prioriteringer.  

Videre er det behov for at det settes ned en arbeidsgruppe som kan være navet i implementeringen av 

nye digitale løsninger, og være med å utarbeide handlingsplaner og gevinstrealiseringsplaner.  

Kommunedirektøren foreslår at disse gruppene sammensettes administrativt. 

Gruppe Medlemmer Mandat 

Politisk  Kommunestyret 

 

 

 

 

Formannskapet  

 

 

 

 

 

Overordnet ansvar 

Vedtak om finansiering 

Vedta prioriteringer 

 

 

Holdes løpende orientert 



 

Administrativt 

 

Styringsgruppe 

Utnevnes av kommunedirektør; 

 

Leder digitalisering 

Økonomisjef 

Kommunalsjefer 

Stabssjef 

IKT 

HR 

Evt andre 

Koordinere og prioritere 

 

Administrativt 

 

Arbeidsgrupper 

Utnevnes av kommunedirektør;  

 

Leder digitalisering 

Ansatte i ulike virksomheter 

Ressurspersoner 

Brukerrepresentanter 

Evt. andre 

Utarbeide handlingsplaner 

Gevinstrealiseringsplaner 

Lede implementeringsarbeidet 

 

Forankring: 

Forslaget til digitaliseringsstrategi er godt forankret i organisasjonen. Det er primært utarbeidet av 

stab, men med påfølgende høringsrunder i de ulike fagforumene (forum helse, forum oppvekst, forum 

allmenne/tekniske). Alle innspill er tatt inn i strategien. 

 

Kommunedirektøren tilråder ut fra saksfremstillingen: 

 Digitaliseringsstrategi for Frøya kommune – 2021-2024 vedtas som fremlagt 

 Kommunedirektøren nedsetter styringsgruppe og arbeidsgrupper. 

 Det fremmes forslag til årlig handlingsplan: 

o Forslag til aktiviteter 

o Prioriteringer 

o Finansiering av tiltak 

 Midler avsatt til dette formålet fra havbruksfondet disponeres til å engasjere/ansette nødvendig 

kompetanse for å drifte digitaliseringsarbeidet. 

 Formannskapet skal løpende holdes orientert om fremdrift i arbeidet 

 

Referanser (ikke vedlagt): 

1. Den digitale borger. En kvalitativ studie av den digitale hverdagen, Kantar TNS, 2019 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/den-digitale-borger/id2637043/ 

2. Én digital offentlig sektor 

3. Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019–2025 

4. https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/en-digital-offentlig-sektor/id2653874/ 
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«Frøya kommune- en profesjonell og moderne tjenesteleverandør» 
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Innledning:  
 

Dette dokumentet er en utviklingsstrategi for digitalisering de neste fire årene i Frøya kommune, 

2021-2024. En god digitaliseringsstrategi gir grunnlag for en fremtidsrettet digital transformasjon som 

understøtter kommunens overordnete mål.  

 

Figur 1 viser sammenhengen i planverket knyttet til digitaliseringsstrategien og visualiserer hvilke 

planer som er styrende for hvilke. Handlings-/aktivitetsplaner skal utarbeides basert på disse. 

 

 

   Fig. 1 Sammenhengen mellom digitaliseringsstrategi og kommunens planverk 
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1.0 Visjon 
 

 Innbyggerne i Frøya kommune skal få offentlige tjenester som oppleves sammenhengende og 

helhetlige av brukerne, uavhengig av hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem, gjennom alle 

livshendelser. 

 

 

Offentlige tjenester skal oppleves sammenhengende og helhetlige for brukerne, uavhengig av 

hvilke offentlige virksomheter som tilbyr dem. Kommuner, fylkeskommuner og statlige 

virksomheter må samarbeide på tvers av forvaltningsnivåer, sektorer og med næringslivet og 

frivillige organisasjoner for å lykkes med denne ambisjonen. Brukerne er innbyggere, frivillig 
sektor og offentlige og private virksomheter. 

Digitaliseringsstrategien 2019-2025, side 12 
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2. 0 Målområdet for digitaliseringsarbeidet i Frøya kommune 
 

Frøya kommune er en profesjonell og moderne tjenesteleverandør. 

(Kommuneplanens samfunnsdel 2020-2025) 

 

 

Tegningen i figur 2 illustrerer sammenhengen mellom digitaliseringsstrategi og IKT-strategi. Øverst 

gir kommunens digitaliseringsstrategi føringer for alt IKT-arbeid i kommunen. Nederst er grunnmuren 

som vi bygger «Den digitale kommunen» på (IKT-strategien). Søylene er tjenesteområdenes 

delstrategier/handlingsplaner. Disse må følge føringene i digitaliseringsstrategien og bygges på IKTs 

strategier (må samsvare med utvikling av plattform og infrastruktur). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKT i 

Oppvekst 

Kommuneplanens 

samfunnsdel 
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 Digital arbeidsflyt 

 

Ambisjoner 

 Frøya kommune legger til rette for teknologiske løsninger og gode arbeidsprosesser som 

understøtter digital tjenesteproduksjon 

 Helhetlig arkiv- og dokumentasjonsforvaltning hvor alle typer av dokumenter behandles i 

henhold til lov og enkelt kan gjenfinnes. 

Tiltak: 

 Etablere moderne teknologiske løsninger med anbefalt arkitektur som ivaretar behov for 

kapasitet og tilgjengelighet, og som understøtter digital tjenesteproduksjon 

 Videreutvikle fag- og fellessystemer for å tilfredsstille teknologiske krav, og utnytte 

systemene fullt ut 

 Ha en åpen digital saksbehandlingsprosess som er tilrettelagt for innsyn og medvirkning 

 Påse at alle systemer følger kravene til arkivhåndtering med arkivering i sentralt system 

 Knytte kommunens saksbehandlingssystem opp mot sentralt arkivsystem (Noark5) for å 

ivareta dokumentasjonsfangst og sikker arkivhåndtering 

 

Digital dialog og innbyggerservice 

Ambisjoner: 

 Digital dialog og brukervennlige digitale tjenester for å løse oppgaver på nye måter og på tvers 

av forvaltningsnivå. 

Tiltak: 

 Tilby gode nettsider som er tilpasset kravene til universell utforming og klart språk. 

 Mulighet for innsyn og dialog basert på brukerens behov 

 Utvikle enkle og forståelige digitale selvbetjeningsløsninger som utveksler informasjon på 

tvers av tjenesteområder. 

 Bruke offentlige fellesløsninger  

 

Velferdsteknologi 

Ambisjoner: 

 Frøya kommune legger til rette for elektronisk samhandling og velferdsteknologiske løsninger 

som en integrert del av kommunens tjenestetilbud. Målet er å øke kvalitet og produktivitet i 

tjenestene, og gi brukerne økt trygghet, mestring, medbestemmelse og livskvalitet. 

Tiltak: 

 Frøya kommune implementerer velferdsteknologi i kommunens tjenestetilbud, i tråd med 

prioriteringer i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram. 
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IKT i oppvekst 

Mål: 

 Barn og unge skal ha digitale ferdigheter som gjør dem i stand til å oppleve livsmestring og 

lykkes i videre utdanning, arbeid og samfunnsdeltakelse. 

 

 Gode og fleksible digitale læremidler som bygger på en brukervennlig og sikker plattform. 

 

 

Tiltak: 

 Etablere og utvikle plattform for digitale læremidler som gir fleksibel og tilpasset læring i alle 

fag.  

 Dekke behovene for nettbaserte digitale løsninger i oppvekstsektoren, med fokus på 

fleksibilitet, kapasitet, stabilitet, sikkerhet og personvern. 

 

Kompetanse 

Mål: 

 Frøya kommunes ledelse har kompetanse til å se hvilke muligheter digitalisering gir, og leder 

omstillingsprosessen. 

 Medarbeidere har kompetanser til å utnytte de muligheter som finnes ved digitalisering av 

arbeidsprosesser, og møter innbyggeres krav om effektive tjenester med høy kvalitet. 

Tiltak: 

 Utvikle kompetanse hos ledere for å gjøre de i stand til å lede digitaliseringsarbeidet, og 

gjennomføre omstillingsprosesser for økt kvalitet og effektive tjenester.  

 Ansatte får tilstrekkelig opplæring i bruk av IKT og teknologiske løsninger. 

 Legge til rette for at innbygger får nødvendig digital kompetanse. 

 

 

Informasjonssikkerhet 

Mål: 

 

 Informasjonssikkerhet og personvern ivaretas på alle områder av ledere og ansatte i Frøya 

kommune, i tråd med gjeldende sikkerhetsplan. 

Tiltak: 

 Frøya kommune imøtekommer kravene til informasjonssikkerhet og personvern i 

personvernforordningen (GDPR) 

 Regelmessig internkontroll og sikkerhetsdokumentasjon  

 Systematisk opplæring av ansatte i informasjonssikkerhet 

 Risiko og sårbarhetsanalyser (ROS) blir gjennomført for alle systemer som taes i bruk. 
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Vedlegg 1: Organisering av digitaliseringsarbeidet i Frøya Kommune 
 

Det anbefales at det settes ned en styringsgruppe som skal lede arbeidet med digitalisering i Frøya 

kommune. Mandatet til gruppa skal være å koordinere og styre kommunens arbeid med digitalisering, 

opprette handlingsplan, sette mål og gjøre prioriteringer.  

Videre er det behov for at det settes ned en arbeidsgruppe som kan være navet i implementeringen av 

nye digitale løsninger, og være med å utarbeide handlingsplaner og gevinstrealiseringsplaner.  

 

Gruppe Medlemmer Mandat 

Politisk  Kommunestyret 
 
 
 
 
Formannskapet  
 
 
 
 
 
 

Overordnet ansvar 
Vedtak om finansiering 
Vedta prioriteringer 
 
 
Holdes løpende orientert 

Administrativt 
 
Styringsgruppe 

Utnevnes av kommunedirektør; 
 
Leder digitalisering 
Økonomisjef 
Kommunalsjefer 
Stabssjef 
IKT 
HR 
Evt andre 

Koordinere og prioritere 
 

Administrativt 
 
Arbeidsgrupper 

Utnevnes av kommunedirektør;  
 
Leder digitalisering 
Ansatte i ulike virksomheter 
Ressurspersoner 
Brukerrepresentanter 
Evt. andre 

Utarbeide handlingsplaner 
Gevinstrealiseringsplaner 
Lede implementeringsarbeidet 
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Vedlegg 2: Mål og fokusområder for digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor 

 En digital offentlig sektor er Regjeringens Digitaliseringsstrategi for offentlig sektor 2019-2025 

Strategien ble lanserte den 11/6-2019. Strategien viderefører retningen i Digital Agenda og er en 

oppfølging av denne. Mål for digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor frem mot 2025 er: 

 

 

 

 

 

 

 Fig 2, Mål for digitaliseringsarbeidet i offentlig sektor frem mot 2025 

 

 Kommunenes sentralforbund KS har en viktig rolle i å sørge for samordning og koordinering av 

kommunal sektor på digitaliseringsområdet og bidra til samordning mellom kommunal sektor og 

staten i digitaliseringsarbeidet. KS sin digitaliseringsstrategi for kommuner og fylkeskommuner 

gjenspeiler hovedprioriteringene i Digital Agenda og danner et sett med felles mål som beskriver 

hvordan digitaliseringsarbeidet skal gjennomføres i kommunal sektor. 
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Vedlegg 3: Nasjonale føringer, referanser, kilder 
 

 

Dokument Kilde Referanser 

KS 
digitaliseringsstrategi 

KS.no https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/styrin
g-og-organisering/digitaliseringsstrategien/ 
 

Stortingsmelding 27, 
Digital Agenda for 
Norge 

Regjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.
-st.-27-20152016/id2483795/  

Digitaliseringsstrategie
n for Offentlig Sektor 
2019-2025, En digital 
offentlig sektor 

Regjeringen.no https://www.regjeringen.no/no/tema/statlig-
forvaltning/ikt-politikk/digitaliseringsstrategi-for-
offentlig-sektor/id2612415/  

Nasjonalt 
velferdsteknologiprogr
am 

Helsedirektoratet/
KS 

https://www.helsedirektoratet.no/tema/velferdste
knologi 
 

KS, Digitalisering KS Fellesløsninger https://www.ks.no/fagomrader/digitalisering/styrin
g-og-organisering/digitaliseringsstrategien/  

DIFI, Digitalisering og 
samordning 

DIFI www.Difi.no  

Hvordan lage 
sammenhengende 
tjenester?  

Digdir https://www.digdir.no/digitalisering-og-
samordning/hvordan-lage-sammenhengende-
tjenester/764  

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Anders Hekland Arkiv: K23  

Arkivsaksnr.: 21/1264    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

MILJØRISIKOANALYSE- OG BEREDSKAPSANALYSE MOT AKUTT 

FORURENSNING, 2020 - 2021  

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune tar både Miljørisikoanalyse- og Beredskapsanalyse mot akutt forurensning til 

orientering.  

 

Resultatene fra analysen skal legges til grunn i revideringsarbeidet med Brann- og 

Ulykkesberedskapsplanen, samt i kommunens helhetlige Risiko- og Sårbarhetsanalyse ved 

dennes neste rullering. 

 

Saksopplysninger:  

 

Det Interkommunale Utvalget mot Akutt forurensning i Sør-Trøndelag (IUA) utfordret våren 

2020 sine medlemskommuner til å gjennomgå beredskapen mot akutt forurensning.  

 

I Lov om vern mot forurensninger og om avfall (Forurensningsloven) § 43 første ledd, så står 

det følgende om kommunal og statlig beredskap:  

 

Kommuner skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt 

forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og 

som ikke dekkes av privat beredskap etter §§ 40-42.  

 

Videre så følger det av § 48 at Statsforvalteren kan føre tilsyn med lovligheten av kommunens 

oppfyllelse av plikter pålagt gjennom forurensningsloven. Det er gjennom denne 

lovparagrafen at IUA igangsatte prosessen i 2020.  

 

Arbeidet har vært todelt, og har resultert i en miljørisikoanalyse- og en beredskapsanalyse mot 

akutt forurensning, som begge ligger vedlagt.  

 

Miljørisikoanalysen ble laget for å gi et overblikk over potensielle akutte 

forurensningssituasjoner som kan oppstå i kommunen. Beredskapsanalysen tar så disse 

situasjonene og ser om den lokale beredskapen har tilstrekkelig personell, kompetanse og 

utstyr per dags dato.  

 

Miljørisikoanalysen og beredskapsanalysen ble utarbeidet i hhv. 2020 og 2021 av to 

forskjellige arbeidsgrupper.  

 



Organisering av arbeidet  

Arbeidet med etablering av dimensjonerende hendelser mot akutt forurensning ble utført av 

følgende arbeidsgruppe i 2020:  

 

Leder  

Lars Christian Larsen, Personvernombud  

 

Medlemmer  

Johann Pettersen, Brannsjef  

Øyvor Helstad, Fagleder landbruk, natur og miljø  

  

Arbeidet med gjennomgang av kommunens beredskap mot akutt forurensning ble utført av 

følgende arbeidsgruppe i 2021:  

 

Leder  

Anders Hekland, Kommuneplanlegger  

 

Medlemmer  

Johann Pettersen, Brannsjef  

Kitt Julie Hansen, Virksomhetsleder Plan, Miljø og Forvaltning.  

Øyvor Helstad, Fagleder landbruk, natur og miljø  

 

 Videre har kommunen også fått bistand av IUA i arbeidet med begge analysene.  

 

Forhold til overordna planverk  

Analysene er gode verktøy for den kommende revisjonen av kommunens Brann- og 

Ulykkesberedskapsplan (Beredskapsplan). Videre vil analysene også bli del av grunnlaget for 

kommunens helhetlige risiko- og sårbarhetsanalyse (Helhetlig ROS) og analysene planlegges 

rullert samtidig med denne i fremtiden.  

 

Vurdering  

 

For en naturkommune som Frøya er tilstrekkelig beredskap mot akutt forurensing en 

høyaktuell problemstilling. Med et rikt naturmangfold, samt næringsaktører som trenger et 

forurensningsfritt operasjonsområde, så er det viktig at eventuelle hendelser kan reageres på 

raskt og effektivt.  

 

I Miljørisikoanalysen ble det etablert ni dimensjonerende hendelser med akutt forurensning:  

 

S1. Grunnstøting av kystfraktbåt i naturvernområde (Froan).  

 

S2. Overfylling på tankanlegg i naturvernområde (Froan).  

 

S3. Utslipp fra tankanlegg ved kai.  

 

G1. Hydraulikklekkasje fra en vindturbin.  

 

G2. Hydraulikklekkasje fra en anleggsmaskin.  

 



G3. Nedgravde petroleumstanker privat og/eller næring der det oppstår lekkasje.  

 

E1. Overfylling av drivstofftank ved vannkilde.  

 

E2. Gjødselkjeller landbruk, ukontrollert utslipp grunnet bygningssvikt.  

 

V1. Uhell med tankbiler som inneholder større mengder drivstoff  

 

I Beredskapsanalysen så ble disse hendelsene analysert fra kommunens beredskapsmessige 

standpunkt.  Funnene i analysen viser at det er tre hendelsestyper som ikke har tilstrekkelig 

beredskap, og ytterligere fire hvor hendelser i spesielle scenarier ikke har tilstrekkelig 

beredskap.  

 

I hovedsak så er det mangel på egnede fartøy som hurtig kan bringe mannskaper og utstyr til 

Øyrekka, samt bistå i arbeidet på hendelsesstedet, som er utslagsgivende. Samtidig så ser en 

også at kompetanse ved spesielle hendelser (islagt vann), droner for økt oversikt og større 

lager av tilgjengelig beredskapsmateriale og bekledning vil kunne løfte eksisterende beredskap 

fra dagens situasjon.  

 

Analysen ser på situasjonen når hendelse faktisk har skjedd, og tar derfor ikke for seg 

eventuelle virkninger fra forebyggende arbeid. Likevel er det svært viktig å presisere at det 

beste verktøyet mot akutt forurensning er godt forebyggende arbeid. Med et godt grunnlag, 

opparbeidet ved forebyggende arbeide, vil eventuelle hendelser bli mindre kritiske og dermed 

lettere å redusere påvirkningen fra.  

 

Men uavhengig av hvor godt forebyggende arbeid en gjør, så må beredskapen være 

tilstrekkelig når ulykker først skjer. Per dags dato har Frøya kommune mangler i sin 

beredskap som må dekkes, før kommunen tilfredsstiller kravet gitt i Forurensningslovens §43.  

 

Konklusjon  

 

Kommunedirektøren anbefaler at Frøya kommune tar både Miljørisikoanalysen og 

Beredskapsanalysen mot akutt forurensning til orientering. Videre så må resultatene fra 

analysen brukes i revideringsarbeidet med Brann- og Ulykkesberedskapsplanen, samt i 

kommunens helhetlige Risiko- og Sårbarhetsanalyse når denne rulleres neste gang. 
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1 Oppsummering og konklusjon 
 

Prosjektet var å utarbeide en risiko- og sårbarhetsanalyse som var avgrenset til de oppgaver kommunen 

med IUA skal ivareta i forhold til akutt forurensning. Analysen skal danne grunnlag for en 

beredskapsanalyse og ny beredskapsplan. Resultatet av prosjektet er denne rapporten med en tilhørende 

database i excel. 

 

Det ble tidlig i 2020 startet med å utarbeide en plan for gjennomføring av prosjektet. Prosjektet har også 

sikret deltakelse fra ulike nivåer i kommunen, for å sikre et bredere perspektiv. Det har deltatt personer fra 

brannvesenet og kommunen, som har bidratt til kvalitetssikring av prosjektet ved andre synspunkter og 

innfallsvinkler på både risiko og sårbarhet. Andre aktører har også vært invitert til diskusjon.  
 
Scenarier: Prosjektet har sett på 8 scenarier som er beskrevet konkret, men der vurderingen har 

overførbar nytteverdi.  
 
Funn: Analysen viser at 1 hendelse havner i kategorien uakseptabel risiko og tiltak er nødvendig, 3 i 

moderat risiko og tiltak må vurderes, og 5 i lav risiko hvor tiltak ikke er nødvendig. Scenariene med 

høyest risiko er: 
 
o Grunnstøting av kystfraktbåt i naturvernområde 

o Overfylling på tankanlegg i naturvernområde 

o Hydraulikklekkasje fra anleggsmaskin 

o Utslipp fra tankanlegg ved kai 

 

Dette medfører et behov for og enten redusere sannsynligheten for disse uønskede hendelsene, eller 

etablere konsekvensreduserende tiltak. 
 
Sannsynlighetsreduserende tiltak: Er at kommunen i dialog med virksomheter og ansvarlige på Frøya har 

fokus på miljøarbeidet. God fokus og god internkontroll vil redusere sannsynligheten for hendelser.  
 
Konsekvensreduserende tiltak: Rask responstid til hendelsessteder vil kunne dempe konsekvensene. Dette 

vil særlig gjelde hendelser ute i Froan.  
 
Konklusjon: Det anbefales at kommunen vurderer å få på plass en beredskapsavtale for båt/sjø slik at en 

kan ivareta mindre hendelser utover i øyrekka. Ellers opprettholde og videreutvikle samarbeid og dialog 

med de ulike aktørene. 

 

2 Innledning og metode 
 

«Det er sannsynlig at noe usannsynlig vil skje» (Aristoteles, 384–322 f.Kr.) 

 

Risiko innebærer at hendelser som inntreffer kan ha konsekvens for noe som er av verdi for oss, som 

miljøet, som er fundamentet for alt liv. Med det i bakhodet er en miljørisikoanalyse svært viktig for å 

avdekke hva som inntreffer ofte, hva kan inntreffe og hva er i så tilfelle konsekvensen for omgivelsene 

våre.  

 

I denne analysen har vi kombinert statistikk fra hendelser (kvantitativ metode) med kvalifisert synsing 

(kvalitativ metode) for å finne ut hvilken miljørisiko kommunen står ovenfor. For å kartlegge risikoen er 

det utarbeidet en konsekvensmatrise og en sannsynlighetsmatrise som bygger på anerkjent litteratur og 

tidligere analyser. 
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2.1  Bakgrunn og problemstilling 

 

Et nytt kapittel i forurensningsforskriften, kapittel 18A, stiller mer konkrete krav til kommunene for å 

sikre effektiv og god kommunal beredskap mot akutt forurensning. For å sikre nettopp det er det 

utarbeidet en miljørisikoanalyse som kartlegger aktuelle kilder til mindre tilfeller av akutt forurensning og 

har en detaljert, prioritert og kartfestet oversikt over miljøsårbare områder i kommunen.  

 

Frøya kommune har analysert miljørisiko forbundet med mindre tilfeller av akutt forurensning forårsaket 

av blant annet kjemikalier og farlig avfall.  
 
For å få en god beredskap mot akutt forurensning er det noen forutsetninger som må ligge til grunn, og en 

bevisstgjøring av utfordringene i kommunen en vesentlig del av forutsetningene. Først når man er enig om 

hvor man står, kan man bli enig om fremtidens beredskap. Denne rapporten skal gi god innsikt i hvilke 

risikoer kommunen har, og skal gi grunnlaget for å vurdere beredskapen. 

 

2.2  Organisering av beredskap mot akutt forurensning i Norge 

 
Den samlede nasjonale beredskapen består av en privat del, en kommunal del og en statlig del. Vi opererer 

med tre nivå for beredskap:  

 

  
 

 

Privat beredskap består er pålagt gjennom forurensingsloven § 40. Alle virksomheter som kan forårsake 

akutt forurensning, skal ha en beredskap.  
 
Kommunal beredskap innbefatter en beredskaps- og aksjonsplikt overfor mindre tilfeller av akutt 

forurensning innenfor kommunenes grenser som ikke dekkes av privat beredskap og der forurenser 

ikke selv er i stand til å aksjonere eller der forurenser er ukjent. Kommunene er pålagt samarbeid om 

beredskap gjennom IUA. 
 

Skadevolder 
mobiliserer
Skadevolder 
mobiliserer

•Skadevolder aksjonerer med egne ressurser. 

•Kommunen/IUA kan bistå med rådgivning eller ressurser uten nødvendigvis å overta ledelsen i operasjonen. 

Kommunen 
mobiliserer 
Kommunen 
mobiliserer 

••KYV/IUA orienteres og/ eller bistår med rådgivning eller ressurser uten nødvendigvis å overta ledelsen i operasjonen.

••Samarbeidet med skadevolder videreføres i prosessen med hendelsen.

IUA 
bistår 
IUA 

bistår 

••KYV orienteres og/eller bistår med rådgivning eller ressurser uten nødvendigvis å overta ledelsen i operasjonen.

••IUA bistår i aksjonen med med personell og utstyr 

Staten 
mobiliserer

Staten 
mobiliserer

••Dersom hendelsens art tilsier det vil KYV varsle partene om at det vil bli en statlig aksjon og at Kyv vil overta ledelsen

•av operasjonen. 

••Dette bekreftes skriftlig og en innsatsplan utarbeides av KYV. 

••Normal ansvarsfordeling har vært at Kyv håndterer den frittflytende oljen og IUA håndterer den landbaserte 
operasjonen med sikring, opptak og strandsanering av olje før eller etter påslag 
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Statlig beredskap ved Kystverket har beredskaps- og aksjonsplikt overfor større tilfeller av akutt 

forurensning som ikke er dekket av privat eller kommunal beredskap.  
 

2.3  Mål for miljørisikoanalysen 

 
Denne analysen skal hjelpe å danne et bilde av miljørisiko i kommunen. Analysen skal gi en oversikt over 

de viktigste utfordringer innen akutt forurensning. Dette skal danne grunnlag for en tilpasset beredskap og 

godt planverk. I tillegg skal slike analyser brukes til bevisstgjøring rundt hva som er sårbart i kommunen.  

 

2.4  Metode 

 
Oppsettet for analysen bygger på veilederen helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse i kommunen, utarbeidet 

av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap1. Veilederen er benyttet i mangel på veiledning for 

utførsel av miljørisikoanalyse, samt at produktet skal ligne kommunens helhetlige ROS. 

 

For å få best mulig grunnlag til å vurdere og prioritere sårbart miljø, er det blitt benyttet både kvalitativ og 

kvantitativ tilnærming. Når man sammenstiller ulike metoder, får man en bredere forståelse av 

virkeligheten og har en bedre mulighet til å sette seg inn i vanskelig problematikk, som miljørisiko. 
 
 
 

2.5  Organisering 

 
 
Styringsgruppe:  
o Johan Pettersen 

o Øyvor Helstad 

o Lars Christian Larsen 
 
 
Av hensyn til tid og omfang har styringsgruppa fungert 

som prosjektgruppe og analysegruppe. Omfanget har 

ikke vært av en art at gruppa så det hensiktsmessig å 
involvere flere personer. Gruppa har selv innhentet 

bistand der det har vært behov for 
dette. Styringsgruppen har hatt ansvar for å følge opp 

prosjektet, kvalitetssikre og sette avgrensninger. 
 
Gruppa har hatt ansvar for å identifisere uønskede 

hendelser, sammenfatte rapport, tilråde tiltak i tilegg 

til å analysere scenariene. 
 
 
Arbeidet har vært ledet av Lars Christian Larsen 
 

2.6  Avgrensninger 

 
 
Analysen utarbeides med følgende avgrensninger:  
o Analysen er avgrenset til akutte forurensningshendelser som ikke er redningsaksjoner. 

o Utvalget av hendelser er avgrenset til mindre tilfeller av akutt forurensning. Det vil si  

                                                        
1 Veileder til helhetlig ROS i kommuner https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/veiledere/veileder-til-

helhetlig-risiko-og-sarbarhetsanalyse-i-kommunen.pdf 

 

Styringsgruppe 

Prosjektgrup

pe 

Analysegruppe 
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 forurensninger som håndteres på kommunalt nivå.  

o Ikke-akutte forurensninger utelates fra analysen. 
  
 

2.7  Analyseverktøy 

 
For å analysere det scenariene som prosjektgruppen har kommet fram til, brukes et risikodiagram med 

sannsynlighet og konsekvens rangert fra 1 til 5. Hendelsene føres inn i Excel, hvor en data for analyserte 

hendelser og historiske hendelser samles. I databasen er alle hendelser fra 2016 til i dag er registret. 

 

Vurderingen av de fem ulike nivåene for sannsynlighet og konsekvens er en vanskelig oppgave i de 

hendelser hvor man ikke har god historikk. Verdiene som sees under er vurdert i forhold til anerkjent 

litteratur og eksisterende ROS-analyser for kommunene.   

 

Konsekvenskategori: 
 

Verdi Begrep Forklaring 

1 Svært lav konsekvens Ingen skader 

2 Lav konsekvens Skader i områder hvor det ikke er    

kartfestet viktige naturverdier / drikkevann 

3 Middels konsekvens Skaden er tidsbegrenset, og miljøet vil oppnå normal tilstand 
innen 10 år 

4 Høy konsekvens Skaden er tidsbegrenset, og miljøet vil oppnå normaltilstand 

innen 25 år 

5 Svært høy konsekvens langvarig skade. mer enn 25 år/permanent. 

 

Sannsynlighetskategorier: 
 

Verdi Begrep Forklaring 

1 Svært lav sannsynlighet Sjeldnere enn en gang hvert 100 år 
2 Lav sannsynlighet En gang mellom hvert 50. og 100. år 
3 Middels sannsynlighet En gang mellom hvert 10. og 50. år 
4 Høy sannsynlighet En gang mellom hvert år og hvert 10. år 
5 Svært høy sannsynlighet Oftere enn en gang årlig  

 

Usikkerhet og styrbarhet ved scenario: 
 
Usikkerhet ved analysen vurderes som høy dersom en eller flere av følgende betingelser er oppfylt:  
o Relevant data og erfaringer er utilgjengelige 

o Hendelsen som analyseres er for dårlig forstått 
 
o Et er manglende enighet blant eksperter som deltar i 
 vurderingen. I motsatt fall vurderes usikkerheten som lav. 
 

Følgende kategorier brukes for å angi styrbarheten av hendelsen: 
 
o Høy: Kommunen kan kontrollere/styre 

o Middels: Kommunen kan påvirke  
o Lav: Kommunen kan ikke påvirke 

 

 

2.8  Beskrivelse av prosessen 

. 
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Forurensningsforskriftens kapittel 18A ble tilføyd 30. april 2018, og kapittelet setter mer spesifikke krav til 

kommunene enn tidligere. Som konsekvens av det ansatte IUA en person (Oddmund Leikvoll) til å styre 

gjennomføringen av miljørisikoanalyse for kommunene, som til slutt ender i en regionsanalyse for IUA 

Sør-Trøndelag. I Frøya kommune er Lars Christian Larsen ansvarlig for prosessen med denne analysen.  

 

3 Begrepsavklaring 
 

Absorbent Et type materiale med evner til å absorbere forurensning (eksempelvis zygol eller 

bark) 
 
Akutt forurensing Forurensning av betydning som inntrer plutselig og ikke er tillatt 
 
Anadrome Ferskvannsfisk som regelmessig vandrer til havet på næringssøk, og tilbake til 

ferskvann for gyting. 
 
Beredskap Planlegging og forberedelser av tiltak for å begrense eller håndtere uønskede 

hendelser 
 
Konsekvens Mulig følge av uønsket hendelse 
 
Lense En flytende fysisk barriere som fungerer som en sammenhengende hindring mot 

spredning av forurensede stoff. 
 
MOB-områder Modell som angir miljøprioriterte områder 
 
Naturvernområde Område vernet gjennom Lov om naturvern, 19. juni 1970 
 
NOFO Norsk oljevernforening for operatørselskaper 
 
Responstid Tid fra mannskap blir varslet og til de er klar til innsats på skadested 
  
Stort utslipp land Utslipp over 10 kubikk, eller forurensning som sprer seg gjennom vassdrag/elver 
 
Stort utslipp sjø Utslipp over 50 kubikk, eller forurensing som sprer seg i sårbart område 

 

 

4 Beskrivelse av Frøya kommune 
 
I dette kapitelet er det en beskrivelse av kommunen og dens særegenheter. 
 

4.1 Om Frøya kommune  

Frøya kommune er en kystkommune med i overkant av 5000 innbyggere. Kommunen har en stor andel 

bedrifter knyttet mot fiskeoppdrett, noe som fører til stor aktivitet både til sjøs og på land. Av sjøbasert 

kan nevnes ulike fraktbåter, samt drifting av oppdrettsanleggene. På land er det særlig transport av laks 

på trailer hvor omfanget er stort. 

Det er også mye privat båtaktivitet på øya. 

Frøya kommuen har ingen større industri hvor faren for store utslipp er markant.   

Kommunen har kun noen få aktive gårdsbruk av en viss størrelse. 

Frøya er en vekstkommune noe som fører til høy aktivitet knyttet til bygg- og anlegg. Det bygges i 

skrivende stund også ut et større vindkraftområde på Frøya. 

Det er flere tankanlegg i tilknytning til sjøen på grunn av båttrafikken. 
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4.2 Lovverk, ansvarsfordeling og eksisterende planverk 

 
Krav til beredskap mot akutt forurensning er forankret i Forurensningsloven §§ 38 – 47 i kapitel 6, og 

nærmere utdypet i forurensningsforskriftens kapitel 18A.  
 
Forurensningsforskriftens § 18A-3 stadfester at «kommunen er ansvarlig for å etablere beredskap for å 

stanse, fjerne og begrense virkningen av mindre tilfeller av akutt forurensning, som ikke er dekket av 

privat beredskap ...»  

 

Mindre tilfeller av akutt forurensning tolkes i denne analysen til å være forurensning som kommunen kan 

komme til å måtte håndtere. Større tilfeller sees da som det staten skal håndtere. Eksempler på hva 

mindre tilfeller kan være spesifiseres i samme paragraf «Med mindre tilfeller av akutt forurensning menes 

blant annet akutt forurensning fra transport på land, sjø, land-bruk, nedgravde oljetanker m.m.»  
 
 

Videre i forskriftens § 18A-4 hjemles kravet til miljørisikoanalyse. «Kommunen skal analysere 

miljørisikoen forbundet med mindre tilfelle av akutt forurensning …» 

 
Brannvernlovens formålsparagraf (§ 1) sier at brannvesenet har til formål å verne liv, helse, miljø og 

materielle verdier mot brann og eksplosjon, mot ulykker med farlig stoff og farlig gods og andre akutte 

ulykker, samt uønskede tilsiktede hendelser. Kommuner har delegert ansvaret for ivaretakelse av 

kommunal beredskapsplikt mot akutt forurensning til kommunale brann og redningsvesenet. 

 

Akutt forurensning betraktes som en av mange oppgaver nødetatene skal være forberedt på å håndtere, 

for å ivareta samfunnets sikkerhet. I Stortingsmelding 10 – Risiko i et trygt samfunn2 trekkes det frem at 

det det er viktig at det regionale samarbeidet mot akutt forurensning (IUA) samordnes med den øvrige 

beredskapen i region og at beredskapen sees i sammenheng med brann- og redningsenhets totale 

beredskapsansvar 

 

4.3  Naturvernområder 

I Frøya kommune er det tre verneområder:   

 

1. Froan verneområde, med tre ulike vernekategorier – naturreservat, landskapsvern og 

dyrelivsfredningsområde  

Froan verneområde består av en stor gruppe øyer og skjær over et område på 480 km2. Området 

har også RAMSAR-status pga sin betydning for trekkfugler. Området er sårbart for forurensing på 

sjø pga stort antall sjøfugl og sel.  

 

2. Stormyra naturreservat på Inntian. Stormyra er en typisk kystmyr med terrengdekkende partier.  

 

3. Vassholmen naturreservat på Humlingsværet.  Vassholmen er viktig hekkelokalitet for sjøfugl, og 

har store kolonier av storskarv og svartbak.  

 
 
 

4.4  Sårbare drikkevannskilder 

Kjerkdalsvatnet og Hammarvatnet 

 
  

                                                        
2 Stortingsmelding 10 – Risiko i et trygt samfunn, https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-10-
20162017/id2523238/?ch=1 
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4.5  Miljøprioriterte områder (MOB) 

I tillegg til kommunes tre verneområder er det store arealer med kystlynghei Kystlynghei er en utvalgt 

naturtype. Ikke alle arealer er kartlagt, men det forventes at det vil bli gjennomført mere kartlegging. Man 

skal ta særskilt hensyn til forekomster av utvalgte naturtyper for å unngå forringelse av naturtypens 

utbredelse og forekomstenes økologiske tilstand. 

 

Mulig akutt forurensing i områder med kystlynghei er mest sannsynlig fra motorisert ferdsel. 

Motorferdsel i utmark krever dispensasjon fra motorferdselsforbudet. 

 
 

4.6  Anadrome elver/vassdrag 

Sandvasselva  

Skardsvågelva  

Hallarvassdraget  

Bekker til Storfjorden  

Blakstadvassdraget  

Skagevassdraget   

Tungvågvatnet, Tuvnesvatnet og tilknyttede vassdrag  

Litltjønna med tilløps- og utløpsbekk  

Bekker fra Hammearvatnet  

 

Fare for akutt forurensning må sees i sammenheng med nærheten til vassdrag. Langs vassdrag skal det jf. 

vannressursloven § 11 opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte, som også vil være forebyggende mot 

akutte hendelser og overflateavrenning. Ved hendelser lenger unna vassdrag kan utslipp medføre 

påvirkning på vann blant annet via overflatevann, grunnvann og/eller rørsystemer. Forebyggende arbeid 

kan være en gjennomgang av deponi og lagring i tilknytning til og langs vassdrag 
 

4.7  Vei og infrastruktur 

Frøyatunellen er 5,3 km lang og binder Frøya sammen med Hitra. Veistandarden på Frøya kan sies å 

være av ymse kvalitet. Det er dårlig veistandard med mye hull, og smale svingete veier. Mange steder har 

telhiv også gjort sitt. Det skjer årlig at trailere kjører seg av og blir stående, noe som skaper utfordringer 

for resten av trafikkbildet. Dette er ofte en kombinasjon av dårlig vei, vanskelige værforhold og dårlige 

dekk. Et aktivt næringsliv, økende turisme og befolkningsvekst gjør at den generelle trafikken også er 

økende. Frøya er avhengig av et godt båt- og fergetilbud da vi har en aktiv øyrekke både med fastboende 

og turister. 
 

4.8  Kyst og strandsone 

 
Frøya kommune består av over 5400 holmer og skjær. Dette gjør at det kan være utfordrende å komme til 

mange plasser både fra land og på sjøen. Frøyas øyrekke sprer seg ut nordover og det krever båt/ferge for 

å komme seg utover. Bebyggelsen på Frøya er spredd men mye ligger kystnært. Det er et rikt og variert 

dyreliv.    

  

5 Identifikasjon av uønskede hendelser 
 
Kommunen har diskutert hvilke hendelser som er relevante. De scenarier som er overførbare til andre steder 

eller hendelser i kommunen er mest interessante i analysesammenheng.  
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For å gjøre analysen oversiktlig er analyserte hendelser tildelt en hendelsesID, slik at det skal være mulig 

å se hvilken type hendelse som er analysert, kun på ID: 
 

Hendelses ID Uønsket hendelser som er analysert 

S Utslipp på sjø 

  

G Utslipp til grunn  

  

V Utslipp på vei 

  

E Utslipp til vassdrag og elv  

  

K Større utslipp av kjemikalier 

  

 

6 Fremstilling av risiko og sårbarhetsbilde 
 
I dette kapitelet er de fem scenarioene analysert. Analysen er gjennomført delvis etter veileder for 

helhetlig ROS. 

ID Scenario Sannsynlighet Konsekvens Hva er sårbart Usikkerhet Risiko 

S1 
Grunnstøting av kystfraktbåt i 

naturvernområde (Froan) 

3 5 Elv og vassdrag 2 15 

S2 
Overfylling på tankanlegg i 

naturvernområde (Froan) 

4 3 Grunnvann og 

vassdrag 

3 12 

S3 
Utslipp fra tankanlegg ved kai 5 2 Grunnvann og 

vassdrag 

2 10 

G1 
Hydraulikklekkasje fra en vindturbin 3 3 Vassdrag 4 9 

G2 
Hydraulikklekkasje fra en anleggsmaskin 5 2 Stjørdalselva 3 10 

E1 
Overfylling av drifstofftank ved 

drikkevannskilde (?) 

3 

 

3 Vassdrag 3 9 

E2 
Gjødselkjeller landbruk ukontrollert utslipp 

grunnet bygningssvikt 

3 3 Naturvern-

områder 

3 9 

V1 
Uhell med tankbilder som inneholder større 

mengder drivstoff. 

3 

 

3 Grunn 3 9 

G3 
Nedgravde petroleumstanker privat og 

næring der det oppstår lekkasje 

3 2 Grunn 4 6 
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6.1  Utslipp på sjø  

NR.   1     UØNSKET HENDELSE Grunnstøting av kystfraktbåt i naturvernområde 

Sted: 63,99052 

 
9,05888 

 

Motorhavari på bunkringsfartøy. Fartøyet har drevet på grunn ved Småværet i Froan naturvernområde. Det observeres oljefilm på sjøen I 

området rundt båten.  

ÅRSAKER 

Teknisk svikt, 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

Beredskapsplan oljevern 

SANNSYNLIGHET 1 2 3 4 5 Forklaring 

   x   1 gang mellom hvert 10. og 50. år. 

Statistisk kan vi på Frøya regne med 1-2 grunnstøtinger pr år. Det finnes lite dokumentasjon på hvor ofte grunnstøtingene også fører til 

utslipp. 

Konsekvensvurdering 1 2 3 4 5 Forklaring 

     x  

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Froan er et viktig område for sjøfugl. Selv mindre utslipp kan gjøre stor skade. 

 

Usikkerhet Lav 
Ofte grunnstøting, men ikke dokumentert hvor ofte konsekvensen blir utslipp. 

Styrbarhet Lav Kommunen har lite direkte påvirkningskraft til aktivitet på sjøen. 

Forslag til tiltak 
God lokal beredskap. 

 

Overførbarhet 
Kan skje overalt rundt Frøya. 
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NR.   2      UØNSKET HENDELSE Overfylling på tankanlegg I naturvernområde 

Sted: 63,99693 8,65155 

Ved fylling av diesel fra lagringstank til brukstank så svikter systemet. Dette fører til at 500 liter diesel renner ut i sjøen. Det er rolig sjø i 

området, men oljeflaket forventes å treffe «land» innen 3 timer. 

 

ÅRSAKER 

Systemsvikt 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

Plan for oljevernberedskap,  

SANNSYNLIGHET 1 2 3 4 5 Forklaring 

    x  1 gang mellom hvert år og hvert 10. år. 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Det brukes ikke landstrøm, men dieselaggregat. Dette fører til et høyt drivstofforbruk. Ofte fylling og stor aktivitet øker sannsynligheten for at 

noe kan skje. 

Konsekvensvurdering 1 2 3 4 5 Forklaring 

   x    

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Konsekvensen av hendelsen vil være avhengig av værforhold. Både når det gjelder spredning og innsatsmuligheter.  

Usikkerhet høy 
 

Styrbarhet høy Kommunen har liten påvirkningskraft. 

Forslag til tiltak 
Opprette dialog ifht beredskap. 

Overførbarhet 
Kan skje fra de fleste oppdrettsanlegg hvor det lagres drivstoff. 
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NR.   3      UØNSKET HENDELSE Utslipp fra tankanlegg ved kai 

Sted: 63,76976 

 
8,81888 

 

Ved fylling av diesel fra lagringstank til brukstank så svikter systemet. Dette fører til at 500 liter diesel renner ut i sjøen.  

 

ÅRSAKER 

Teknisk og/eller menneskelig svikt 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

 

SANNSYNLIGHET 1 2 3 4 5 Forklaring 

     x Oftere enn en gang årlig. 

Begrunnelse for sannsynlighet 

I løpet av det siste året har brannvesenet hatt 3 kjente hendelser med overfylling/lekkasje. 

Konsekvensvurdering 1 2 3 4 5 Forklaring 

  x     

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Begrenset mengde på tankene. Er stort sett diesel på tankene, og denne er nedbrytbar. 

Usikkerhet lav 
 

Styrbarhet Lav Ansvaret ligger til eier av tanken. 

Forslag til tiltak 
Innformasjon og dialog med tankeier. 

Overførbarhet 
Det finnes tankanlegg på kaianlegg på hele Frøya 
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6.2  Utslipp til grunn 

NR.   1      UØNSKET HENDELSE Hydraulikklekkasje fra en vindturbin 

Sted: 63,68818 

 
8,65155 

 

Lekkasje av hydraulikkolje fører til utslipp i grunn.  

ÅRSAKER 

Teknisk svikt 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

 

SANNSYNLIGHET 1 2 3 4 5 Forklaring 

   x   En gang mellom hvert 10. og 50 år. 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Stor aktivitet og større mengder med ulike væsker og olje. 

Konsekvensvurdering 1 2 3 4 5 Forklaring 

   x    

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Møllene ligger I et område bestående av myr, bekker og vann. 

Usikkerhet høy 
Nyetablert virksomhet på Frøya.  Vi har lite erfaring med den type industri. 

Styrbarhet lav Beredskapssamarbeid mellom vindpark og lokal beredskap. 

Forslag til tiltak 
Dialog  

Overførbarhet 
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NR.   2      UØNSKET HENDELSE Hydraulikklekkasje fra en anleggsmaskin 

Sted: 63,72304 

 
8,82597 

 

Slangebrudd på anleggsmaskin. 200 liter hydraulikkolje renner ut I grunn. 

ÅRSAKER 

Teknisk svikt 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

 

SANNSYNLIGHET 1 2 3 4 5 Forklaring 

     x  

Begrunnelse for sannsynlighet 

Erfaringer er at det er hyppighet på hendelsene, dvs oftere enn årlig. 

Konsekvensvurdering 1 2 3 4 5 Forklaring 

  x     

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Ofte mindre mengder som slippes ut, og håndteres raskt av lokal beredskap. 

Usikkerhet lav 
  

Styrbarhet lav  

Forslag til tiltak 

 

Overførbarhet 
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6.3 Utslipp til vassdrag og elv 

NR.   1      UØNSKET HENDELSE Overfylling av drivstofftank ved drikkevannskilde 

Sted: 63,73752 

 
8,68626 

 

Ved fylling av diesel fra lagringstank til brukstank så svikter systemet. Dette fører til at 200 liter diesel renner ut i grunnen, og noe når 

drikkevannskilden. 

 

ÅRSAKER 

Systemsvikt, tilsiktet hendelse. 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

 

SANNSYNLIGHET 1 2 3 4 5 Forklaring 

   X   En gang mellom hvert 10. og 50. år 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Erfaring viser at hendelsen har skjedd forholdsvis nylig.  

Konsekvensvurdering 1 2 3 4 5 Forklaring 

   x    

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Drikkevannskilden holder drikkevann til store deler av Frøyas befolkning, samt en rekke bedrifter.  

Usikkerhet middels 
Usikkert om mindre utslipp vil påvirke drikkevannet. Fisk og strandliv kan påvirkes. 

Styrbarhet høy Internkontroll 

Forslag til tiltak 
Gode internkontrollrutiner samt gjennomgang av utstyr og teknisk kvalitet på dette. Sørge for at det er avrenning. 

Overførbarhet 
Overfylling kan skje ved alle tankanlegg. Det er varierende hvordan de ulike anlegg er ifht avrenning. 
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NR.   2      UØNSKET HENDELSE Utslipp fra gjødselslager 

Sted: Frøya  

Gjødselkum sprekker, og 600 m2 kumøkk renner ut på jorde og finner vei til nærmeste bekk. Det er boligområde i nærheten, samt at gjødsel  
renner over vei. 

ÅRSAKER 

Systemsvikt 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

Ved kontroll av produksjonstilskudd sjekkes også bondens internkontroll. 

SANNSYNLIGHET 1 2 3 4 5 Forklaring 

   x   En gang mellom hvert 10. og 50. år 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Vi har få gjødselslagere på Frøya. Vi har ingen kjente hendelser i nyere tid.  

Konsekvensvurdering 1 2 3 4 5 Forklaring 

  x     

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Økt næringstilgang vil ødelegge liv I vassdraget. 

Usikkerhet høy 
Manglende kunnskap om tilstand 

Styrbarhet høy Ved kontroll av produksjonstilskudd sjekkes også bondens internkontroll. 

Forslag til tiltak 
Grave grøft for å styre retning. 

Overførbarhet 
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6.4 Utslipp på vei 

 

NR.   1      UØNSKET HENDELSE Uhell med tankbil som inneholder større mengder drivstoff 

Sted: 63,6849 8,6550 

Utforkjøring med tankbil langs vei, bilen velter og blir liggende på siden/opp-ned. Resterende last/potensiell forurensning i bilen er 2000 

liter diesel. 

ÅRSAKER 

Menneskelig feil eller teknisk svikt. 

Dårlige veier/sviktende veiskulder. 

IDENTIFISERTE EKSISTERENDE TILTAK 

 

SANNSYNLIGHET 1 2 3 4 5 Forklaring 

   x   En gang mellom hvert 10. og 50. år 

Begrunnelse for sannsynlighet 

Stadig økende transport av drivstoff langs våre veier, samt stedvis dårlig veistandard. 

Konsekvensvurdering 1 2 3 4 5 Forklaring 

   x    

Samlet begrunnelse av konsekvens 

Stor fare for avrenning til grunn og vassdrag. vanskelig håndtering av forurensningen i de fleste områder langs våre veier. 

Usikkerhet høy 
 

Styrbarhet høy  

Forslag til tiltak 
Bedre veistandard.  

Bedre utstyr og kompetanse i lokal beredskap. 

 

Overførbarhet 
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6.5  Oppstilling av scenarioer i risikotabell 

 
Hendelsene er nummererte slik at de kan gjengis samlet i risikomatrisen under. Hendelsene er vurdert i 

forhold til følgende fargekoder: 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
  
 

 

 

     1         2                 3        4                5 

Konsekvens 

 

 
Oppsummering av risikobilde av de 9 analyserte scenariene er at 1 hendelse havner i kategorien 
uakseptabel risiko og tiltak er nødvendig, i tillegg til 3 scenarier det må vurderes tiltak for.  

 
Gruppa har vurdert at det er lite kommunen kan gjøre med styrbarheten på de fleste hendelser.  
Det er mye skipstrafikk i området rundt Frøya og grunnstøtinger skjer relativt ofte. Vi har ikke 
erfaringsgrunnlag for å si hvor ofte grunnstøtingene ender opp i akutt forurensing. Det høye antall 
grunnstøtinger øker uansett sannsynligheten for at det kan skje. 
Muliget for rask responstid vil kunne bidra til å redusere konsekvensen ved grunnstøting m/utslipp. 
 
Vi vet at det skjer utslipp fra tankanlegg rundt om på Frøya og at anleggsmaskiner får lekkasjer. Selv om 
dette vil være eiers ansvar, vil det i mange tilfeller bli kommunen som må rykke ut for å ivareta utslippet. 
Dette er som regel mindre utslipp og kort uttrykningstid gjør at konsekvensen blir lav. 

 

7 Kommunens beredskap 
 
Frøya kommune har i vedtatt ny helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse 25.05.20 Innenfor 

forurensning omtaler den ulykke til sjøs med mulig utslipp som en av hendelsene med høyest risiko.  
 
ORGANISERING AV BEREDSKAPEN 
 
Kommunen har organisert beredskapen i brannvesenet som består av 20 deltidsbrannkonstabler på Frøya 

(hovedøya), og til sammen 12 depotmannskaper på Sula og Mausundvær. 

 

Grønn 

Akseptabel risiko – tiltak ikke 

nødvendig 

Gul 
Akseptabel risiko – tiltak må 

vurderes 

Rød 

Uakseptabel risiko – tiltak er 
nødvendig 

 
 

G2, S3    

  S2,   
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BEREDSKAPSUTSTYR TIL FØRSTEINNSATS 
 
250 Meter 250-lense 

300 meter absorberende lense 

 

SUPPLERENDE BEREDSKAPSUTSTYR 

Nærmeste supplerende beredskapsutstyr er plasser på Sandstad (Hitra), 1 time kjøretid fra stasjon 

Sistranda. I tillegg kommer responstid og opplasting   
 

PERSONELL  

20 deltidsbrannkonstabler på Frøya (hovedøya), og til sammen 12 depotmannskaper på Sula og 

Mausundvær. Sivilforsvarets FIG-gruppe er også stasjonert på Frøya og Hitra. 

 
RESPONSTID 
Det eksisterer pr.idag ikke beredskapsavtale båt/sjø for Frøya kommune, så forventet responstid til 
kommunens ytterpunkter vil bli minimum 2 timer. Det bemerkes at det heller ikke finnes egnet 
trransportutstyr for lensemateriale på brannstasjonen hvor lensematerialet lagres. 

 

8 Risikoreduserende tiltak til oppfølging 
 
Under analysen ble det tydelig at det er lav styrbarhet når det gjelder risikoreduserende tiltak, men at det 

er noen tiltak som kan og bør gjennomføres for å redusere risiko for akutt forurensning. En 

beredskapsavtale for båt/sjø bør på plass slik at en kan ivareta mindre hendelser utover i øyrekka. Dette vil 

også kunne avhjelpe ved større hendelser hvor kommunen vil være først på hendelsesstedet. 

 

En oppgradering av lokal beredskap’s utstyr og kompetanse i takt med vurdert risiko. (påfølgende 

beredskapsanalyse vil vel si noe om det) 

 

God dialog med de ulike aktører vil kunne påvirke sannsynligheten for hendelser. Miljøuka som avholdes 

hvert år i kommunen er et godt virkemiddel. Her blir næringsliv inkludert, og det er fokus på marin 

forsøpling og forurensing. 

 

Etter risikoreduserende tiltak 
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Konsekvens 
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1  Innledning 

Beredskapsanalysen er grunnlaget for etablering av robust og risikobasert dimensjonering og 

organisering av beredskapen mot akutt forurensning. Med robust og risikobasert dimensjonering legger 

vi til grunn at kommune med IUA skal være dimensjonert og organisert for å kunne håndtere de type 

hendelser innenfor akutt forurensning som tilfaller kommunens ansvarsområde. Et vesentlig grunnlag 

for en slik vurdering omfatter etablering av miljørisikoanalyse og beredskapsanalyse av 

dimensjonerende hendelser. 

 

Risikobildet er ikke statisk, og man må derfor være forberedt på å gjøre endringer på kort varsel. Både 

kommunene, transportmidlene og godsbehovene er i stadig endring, og gjør noe med risikobildet.  

 

Dette skal likevel ikke hindre oss fra å ha en risikotilpasset beredskap for det risikobildet vi kjenner til. 

Denne analysen bygger på risikobildet i dag, og analyseres opp mot oppgavene vi er pålagt fra sentralt 

hold, i tillegg til våre egne målsettinger.  

 

1.1 Krav 
Kravene til beredskap er hjemlet i Forurensningsloven §§ 43, 46, 47, og videre beskrevet i 

Forurensningsforskriften kapittel 18-A.  

 

Kortfattet kan vi si at kommuner skal sørge for nødvendig beredskap mot mindre tilfeller av akutt 

forurensning som kan inntreffe eller medføre skadevirkninger innen kommunen, og som ikke dekkes av 

privat beredskap (Forurensningsloven § 43). Beredskapen skal stå i et rimelig forhold til 

sannsynligheten for akutt forurensning og omfanget av skadene og ulempene som kan inntreffe. 

 

1.2 Styrende dokumenter 
 Forurensningsloven 

Lov om vern mot forurensning og om avfall 

 Forurensningsforskriften 

Forskrift om begrensning av forurensning 

 Stortingsmelding 10 

Spesifiserer at beredskap skal sees i sammenheng med Brann- og redningsvesenets totale 

beredskapsansvar 

 Veiledning til helhetlig ROS 

Veilederen miljørisikoanalysen er laget etter 

 Veiledning til dimensjonering 

Veileder for kommunal beredskap mot akutt forurensning 

 

1.3 Begreper 
Akutt forurensing  Forurensning av betydning som inntrer plutselig og ikke er tillatt 

 

Beredskap                             Planlegging og forberedelser av tiltak for å begrense eller håndtere uønskede hendelser 

 

Beredskapsanalyse             En systematisk analyse som skal fastsette hvilken beredskap 

som er nødvendig for å håndtere beredskapssituasjoner i henhold til fastsatte krav til 

beredskapen. 

 

Lense  En flytende fysisk barriere som fungerer som en sammenhengende hindring mot 

spredning av forurensede stoff. 
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Responstid Tid fra mannskap / utstyr blir anmodet og til de / det er klar på skadested 

 

Stort utslipp land  Utslipp over 10 kubikk, eller forurensning som sprer seg gjennom vassdrag/elver  

 

Stort utslipp sjø  Utslipp over 50 kubikk, eller forurensing som sprer seg i sårbart område 

 

1.4 Prosess 
Beredskap mot akutt forurensning analyseres etter risiko avdekket i kommunal miljørisikoanalyse. 

Mens miljørisikoanalysen omfatter et større antall hendelser, dvs. "det meste som kan skje" - innebærer 

beredskapsanalyse å finne frem til det fåtall hendelser som er styrende for hvilke beredskapsressurser 

kommunen trenger for å oppfylle sine plikter. Etter at hendelsene er valgt ut analyseres beredskapen 

opp mot hendelsene etter kriterier som: a) nødvendig beredskapsutstyr, b) nødvendig mannskap, og c) 

responstid. 

 

1.5 Arbeidsgruppe 
Kommunens arbeidsgruppe har bestått av: 

 

Anders Hekland - Kommuneplanlegger 

Johan Pettersen - Brannsjef 

Øyvor Helstad    - Fagleder landbruk, natur og miljø 

Kitt Julie Hansen - Virksomhetsleder plan, miljø og forvaltning 

 

2 Oppsummering og konklusjon 

Beredskapsanalysen er avgrenset til de oppgaver kommunen med IUA skal ivareta i forhold til akutt 

forurensning. Analysen danner grunnlag for ny beredskapsplan. Resultatet av analysen er denne 

rapporten. 

 

Kommunen har valgt ut ni dimensjonerende hendelser, og analysert beredskapen etter dem. Funnene i 

analysen viser at det er tre hendelsestyper som ikke har tilstrekkelig beredskap, og ytterligere fire 

hvor hendelser i spesielle scenarier ikke har tilstrekkelig beredskap. 

 

I hovedsak så er det mangel på egnede fartøy som hurtig kan bringe mannskaper og utstyr til Øyrekka, 

samt bistå i arbeidet på hendelsesstedet, som er utslagsgivende. Samtidig så ser en også at kompetanse 

på spesielle hendelser (islagt vann), droner for økt oversikt og større lager av tilgjengelig 

beredskapsmateriale vil kunne løfte eksisterende beredskap fra dagens situasjon. 

 

3  Dimensjonerende scenarier 

Dimensjonerende scenarier er valgt ut fra følgende kriterier: 1) Hendelsen har stor konsekvens for 

miljøet. 2) Det er fornuftig at kommunen har beredskap mot hendelsen. 3) Denne hendelsen er veldig 

krevende ved at den krever mye mannskap / er materiellteknisk krevende / krever mye fagkunnskap.  

 

Ved flere hendelser i samme kategori velges den hendelsen som er mest typisk i sin kategori. 

 

Dimensjonerende scenarier for analysen: 
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Hendelses 

ID 

Hendelse Beskriv kort et slikt 

hendelsesforløp 

Nødvendig utstyr og 

prosedyrer for håndtering 

Nødvendig 

mannskap for 

håndtering 

S1 Grunnstøting av 

kystfraktbåt i 

naturvernområde 

(Froan). 

 

I dette scenariet 

aksjonerer 

kommunen som 

førsteinnsats mens 

ytterligere 

ressurser 

mobiliseres. 

Ved transport av 

drivstoff i Øyrekka 

har motoren til et 

bunkringsfartøy 

havarert. 

 

Fartøyet har drevet 

på grunn ved 

Småværet i Froan, og 

det er observert 

oljefilm på sjøen i 

området rundt båten. 

 

Hendelsen finner 

sted på sommeren. 

Det er rolig sjø, 

skyfritt og midt på 

dagen (13:00). 

Tilgang til kunnskap 

om området, anlegg, 

prosedyrer og 

beredskapsplaner (egne 

og eksterne), samt ELS 

lederstøtte. 

 
Korrekt varsling av 

hendelsen, både internt 

og eksternt. 

 
Tilgang til 

hurtiggående båt for 

transport av mannskap 

og utstyr til 

hendelsesstedet. 

 
Drone for oversikt. 

 
Tilgang til 

egnet/tilpasset   

arbeidsbåt og 

lenseutstyr. 

 
Egnet sikkerhetsutstyr 

ihht. Gjeldende HMS 

prosedyrer. 

 
Egnet utstyr for 

oppsamling av søl. 

 

8 personer totalt 

som førsteinnsats. 

 
Ytterligere 

mannskap kalles 

inn ved behov. 
 
ELS: Nødvendig 

kompetanse og 

ekstra informasjon 

for å sikre 

naturmangfoldet 

tilgjengelig. 
 

S2 Overfylling på 

tankanlegg i 

naturvernområde  
(Froan). 

Ved fylling av diesel 

fra lagringstank til 

brukstank i 

naturvernområde, 

svikter systemet. 500 

liter diesel renner ut i 

sjø. 

 
Hendelsen finner 

sted på sommeren. 

Det er rolig sjø, 

skyfritt og midt på 

dagen (13:00). 

Tilgang til kunnskap 

om området, anlegg, 

prosedyrer og 

beredskapsplaner (egne 

og eksterne), samt ELS 

lederstøtte. 

 
Korrekt varsling av 

hendelsen, både internt 

og eksternt. 

 
Tilgang til 

hurtiggående båt for 

8 personer totalt 

som førsteinnsats. 

 
Ytterligere 

mannskap kalles 

inn ved behov. 
 
ELS: Nødvendig 

kompetanse og 

ekstra informasjon 

for å sikre 
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Oljeflaket forventes 

å treffe land innen 3 

timer. 

transport av mannskap 

og utstyr til 

hendelsesstedet. 

 
Utstyr for å tette/stoppe 

lekkasje. 

 
Drone for oversikt. 

 
Tilgang til 

egnet/tilpasset   

arbeidsbåt og 

lenseutstyr 

absorbenter. 

. 

 
Egnet sikkerhetsutstyr 

ihht. Gjeldende HMS 

prosedyrer. 

 
Egnet utstyr for 

oppsamling av søl. 

naturmangfoldet 

tilgjengelig. 

 
 
 

S3 Utslipp fra 

tankanlegg ved kai. 
Ved fylling av diesel 

fra lagringstank til 

brukstank så svikter 

systemet. 500 liter 

diesel renner ut i sjø. 

 
Hendelsen finner 

sted på senhøsten. 

Det er frisk bris, 

overskyet og tidlig 

om morgen (08:00). 

Tilgang til kunnskap 

om området, anlegg, 

prosedyrer og 

beredskapsplaner (egne 

og eksterne), samt ELS 

lederstøtte. 

 
Korrekt varsling av 

hendelsen, både internt 

og eksternt. 

 
Utstyr for å tette/stoppe 

lekkasje. 

 
Lysapparat og drone 

for oversikt. 

 
Tilgang til arbeidsbåt 

og egnet lenseutstyr/ 
absorbenter. 

 
Egnet sikkerhetsutstyr 

ihht. Gjeldende HMS 

prosedyrer. 

 
Egnet utstyr for 

oppsamling av 

innsamlet søl/olje. 

8 personer totalt 

som førsteinnsats. 

 
Ytterligere 

mannskap kalles 

inn ved behov. 
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G1 Hydraulikklekkasje 

fra en vindturbin. 
Det oppstår en 

lekkasje ved et 

turbinhode i 

vindparken. Det 

anslås at 100 liter 

hydraulikkolje har 

lekket ut. 

 

Hendelsen finner 

sted om vinteren. Det 

er snø i området, og 

det blåser en frisk 

bris. 

Tilgang til kunnskap 

om området, anlegg, 

prosedyrer og 

beredskapsplaner (egne 

og eksterne), samt ELS 

lederstøtte. 

 
Korrekt varsling av 

hendelsen, både internt 

og eksternt. 

 

Lysapparat og drone 

for oversikt. 

 

Egnet sikkerhetsutstyr 

ihht. Gjeldende HMS 

prosedyrer. 

 
Egnet utstyr for 

oppsamling av søl. 

8 personer totalt 

som førsteinnsats. 

 
Ytterligere 

mannskap kalles 

inn ved behov. 
 
ELS: Nødvendig 

kompetanse og 

ekstra informasjon 

for å sikre 

natur/vann 

tilgjengelig. 

G2 Hydraulikklekkasje 

fra en 

anleggsmaskin. 

En anleggsmaskin 

opplever flere 

slangebrudd, og ca. 

200 liter 

hydraulikkolje renner 

ut i grunn. 

 

Området rundt 

ulykkesstedet består 

av bergnabber, 

kystlynghei og myr. 

Fare for avrenning til 

sjø/vann er tilstede. 

 

Hendelsen skjer på 

senhøsten/tidlig 

vinter. 

Tilgang til informasjon 

om området, 

prosedyrer og 

beredskapsplaner (egne 

og eksterne), samt 

ELS. 

 
Korrekt varsling av 

hendelsen, både internt 

og eksternt. 

 
Utstyr for å tette/stoppe 

lekkasje. 

 
Lysapparat for 

oversikt. 

 

Tilgang til nok 

utstyr/absorbenter for å 

rydde opp avrenning i 

myrgrunn/grunn. 

 
Egnet sikkerhetsutstyr 

ihht. Gjeldende HMS 

prosedyrer. 

 
Egnet utstyr for 

oppsamling av søl. 

8 personer totalt 

som førsteinnsats. 

 
Ytterligere 

mannskap kalles 

inn ved behov. 
 
ELS: Nødvendig 

kompetanse og 

ekstra informasjon 

for å sikre 

natur/vann 

tilgjengelig. 

G3 Nedgravde 

petroleumstanker 

privat og næring 

Ved inspeksjon av en 

eldre petroleumstank 

oppdages det at den 

har blitt såpass 

Tilgang til informasjon 

om området, 

prosedyrer og 

beredskapsplaner (egne 

8 personer totalt 

som førsteinnsats. 
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der det oppstår 

lekkasje. 

korrodert at det er en 

pågående lekkasje 

fra tanken. 
 

Frøya kommune har 

pr 1.3.2021 ikke 

vedtatt egen forskrift 

vedr nedgravde 

oljetanker. 

Forurensingsloven 

§7 er gjeldende. For 

tanker over 3200 liter 

gjelder 

tankforskriften. 

 
Det er ukjent hvor 

mye som har rent ut, 

men det antas at et 

område på 500 m2 er 

påvirket av 

lekkasjen. 

og eksterne), samt 

ELS. 

 
Korrekt varsling av 

hendelsen, både internt 

og eksternt. 

 
 Tilgang på utstyr for å 

kartlegge spredning i 

grunn. 

 
Utstyr for å tette/stoppe 

lekkasje. 

 

Tilgang til 

utstyr/absorbenter for å 

rydde opp avrenning i 

myrgrunn/grunn. 

 
Tilgang til båt og egnet 

lenseutstyr/ 
absorbenter, for å 

dekke eventuell 

avrenning til sjø/vann. 

 
Egnet sikkerhetsutstyr 

ihht. Gjeldende HMS 

prosedyrer. 

 
Egnet utstyr for 

oppsamling av søl. 

Ytterligere 

mannskap kalles 

inn ved behov. 
 
ELS: Nødvendig 

kompetanse og 

ekstra informasjon 

for å sikre 

natur/vann 

tilgjengelig. 

E1 Overfylling av 

drivstofftank ved 

drikkevannskilde. 

Ved fylling av diesel 

fra lagringstank til 

brukstank i 

tilknytning til 

vannverket, svikter 

systemet. 500 liter 

diesel renner ut i 

drikkevannskilden. 

 
Hendelsen finner 

sted midtvinters, med 

is på og ved 

drikkevannskilden. 

Tilgang til kunnskap 

om området, anlegg, 

prosedyrer og 

beredskapsplaner (egne 

og eksterne), samt 

ELS. 

 
110-operatør kontakter 

Kystverket ved vurdert 

behov. Dette i samråd 

med innsatsleder brann 

på skadestedet. 
 
Korrekt varsling av 

hendelsen, både internt 

og eksternt. 

 
Utstyr for å tette/stoppe 

lekkasje. 

 
Drone for oversikt. 

8 personer totalt 

som førsteinnsats. 

 
Ytterligere 

mannskap kalles 

inn ved behov. 
 
ELS: Nødvendig 

kompetanse og 

ekstra informasjon 

for å sikre 

drikkevannet 

tilgjengelig. 
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Tilgang til båt og egnet 

lenseutstyr/ 
absorbenter. 

 
Egnet sikkerhetsutstyr 

ihht. Gjeldende HMS 

prosedyrer. 

 
Egnet utstyr for 

oppsamling av søl. 

E2 Gjødselkjeller 

landbruk 

ukontrollert utslipp 

grunnet 

bygningssvikt. 

En gjødselskum 

sprekker. Ca. 600 m3 

kumøkk renner ut på 

et jorde, og finner 

veien til nærmeste 

bekk. 

 

Det er et 

boligområde i 

nærheten, og 

gjødselen renner 

over veien til dette 

feltet. 

 

Hendelsen finner 

sted om sommeren. 

Tilgang til kunnskap 

om området, anlegg, 

prosedyrer og 

beredskapsplaner (egne 

og eksterne), samt 

ELS. 

 

Korrekt varsling av 

hendelsen, både internt 

og eksternt. 

 

Sikre tilgang på 

traktor, gravemaskin 

og 

gjødselvogn/slamsuger. 

 

Drone for oversikt. 

 
Tilgang til båt og egnet 

lenseutstyr/ 
absorbenter. 

 
Egnet sikkerhetsutstyr 

ihht. Gjeldende HMS 

prosedyrer. 

 
Egnet utstyr for 

oppsamling av søl. 

8 personer totalt 

som førsteinnsats. 

 
Ytterligere 

mannskap kalles 

inn ved behov. 
 
ELS: Nødvendig 

kompetanse og 

ekstra informasjon 

for å sikre 

natur/vann 

tilgjengelig. 

V1 Uhell med tankbiler 

som inneholder 

større mengder 

drivstoff. 

Ved transport av 

diesel, så kjører 

tankbilen av veien. 

Bilen velter, og 

lasten på 2000 liter 

diesel begynner å 

lekke. 

 

Området rundt 

ulykkesstedet består 

av bergnabber, 

kystlynghei og myr. 

Tilgang til informasjon 

om området, 

prosedyrer og 

beredskapsplaner (egne 

og eksterne), samt 

ELS. 

 
Korrekt varsling av 

hendelsen, både internt 

og eksternt. 

 
Utstyr for å tette/stoppe 

lekkasje. 

8 personer totalt 

som førsteinnsats. 

 
Ytterligere 

mannskap kalles 

inn ved behov. 
 
ELS: Nødvendig 

kompetanse og 

ekstra informasjon 

for å sikre 
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4 Målsetning for hendelser med akutt forurensning  

Det er en målsetning at kommunen skal ha tilstrekkelig med utstyr lokalt til å sette i gang innsats for 

enhver hendelse med akutt forurensning. For hendelser av en viss størrelse skal utsyr være tilgjengelig 

gjennom IUA-samarbeidet innen relativt kort tid. Om vi deler hendelser inn landbaserte hendelser og 

sjøbaserte hendelser er det målsetninger å alltid ha lensecontainer for sjøbaserte hendelser på stedet 

innen 2 timer, og beredskapstilhenger for landbaserte hendelser på stedet innen 1 time.  

 

Lensecontainere er plassert på Brekstad, Orkanger, Trondheim, Stjørdal og Åfjord.  

 

Beredskapstilhenger er plassert på Frøya, Hitra, Midtre Gauldal, Oppdal, Orkland, Røros, Stjørdal og 

Åfjord. 

 

Det er også målsetninger om å kunne 1) stanse ethvert utslipp, 2) sperre inn utslippet og 3) fjerne 

utslippet. 

 

Under er eksempler på hvordan det kan utføres for noen av de vanligste hendelsene i IUA region Sør-

Trøndelag.  

 

A Lette oljeprodukter (f.eks. diesel) fra båt lekker ut i havneområde/sjø 

Fase Innsats 

1 Stoppe lekkasjen 
Avhenger av type uhell og vanskelig å forutsi. Ofte er lekkasjen stoppet før brannvesenet kommer frem.  

 

2 Sperr inn utslippet / forhindre spredning 

Ofte fungerer de absorberende engangslensene fint for å demme inn utslippet og de er lette å håndtere. For ytre 

barriere brukes engangslense med skjørt som både absorberer og sperrer av. Engangslenser vil begynne å synke 

Fare for avrenning til 

sjø/vann er tilstede. 

 

Hendelsen finner 

sted sommerstid, 

midt på dagen (kl. 

13:00). Været er 

solfylt og lite vind. 

 
Drone for oversikt. 

 

Tilgang til 

utstyr/absorbenter for å 

rydde opp avrenning i 

myrgrunn/grunn. 

 
Tilgang til båt og egnet 

lenseutstyr/ 
absorbenter, for å 

dekke eventuell 

avrenning til sjø/vann. 

 
Egnet sikkerhetsutstyr 

ihht. Gjeldende HMS 

prosedyrer. 

 
Egnet utstyr for 

oppsamling av søl. 

natur/vann 

tilgjengelig. 
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når de er full med olje, eller etter noen dager i vann. Ved behov kan man også bruke havnelenser som tåler litt 

mer bølger og de vil ikke synke. Havnelenser er lagret i lensecontainer i flere av kystkommunene . 

 

3 Fjern utslippet 

Det er viktig å avklare med kommunens miljøansvarlig og/eller fylkesmannens miljøvernavdeling om det er 

spesielle hensyn som må ta ved eller i nærheten av ulykkesstedet. IUA-rådgiver og Kystverket kan også bistå i 

arbeidet.  

 
Innenfor ytre barriere av utslippet kan man legge engangslenser uten skjørt. De vil også synke når de er full med 

olje, eller har ligget noen dager i vann. Pass på at ikke absorberende lenser ligger inntil hverandre (i bredde) da 

det reduserer lensenes oppsugingsevne, dvs. de vil da sperre for hverandre. Absorberende lenser må ha direkte 

kontakt med oljen.  

 

Dersom det er mulig å komme til med sugebil er dette den mest effektive måten å få fjernet utslippet. Da går det 

rett i en tank som kjøres til avfallsdeponi.  

 

Man kan også bruke oljeopptaker for å ta opp olje og samle den i fat/tanker. Da er det viktig å passe på at man 

har mulighet å fjerne fulle fat på en enkel måte.  

 

NB! Bruk av Zalo eller andre såpemidler ødelegger den vannavstøtende evnen til engangslenser og annet 
absorberende materiell. Har det vært påført Zalo på utslippet vil engangslensene synke. Dette er svært viktig å 

videreformidle til forurenser.  

 

 

 

B Drivstofflekkasje fra kjøretøy/tank på land 

Fase Innsats 

1 Stoppe lekkasjen 

Det er viktig å avklare hvilket stoff som har lekket ut før man går i innsats! 

 

Hvis det ikke medfører risiko for mannskap (f.eks. eksplosjonsfare ved bensinutslipp) tettes tanken. Alle 

brannbiler skal ha tettemasse for å tette igjen små hull. Mellomstore depot har tetteutstyr på tilhengere som kan 
rekvireres. Bruk oppsamlingskar hvis det er mulig for å legge under lekkasjepunktet mens tetting pågår.  

 

2 Sperr inn utslippet / forhindre spredning  

Har utslippet gått i et vassdrag kan man legge ut engangslenser med eller uten skjørt som både sperrer og suger 

opp oljen. Er det et vassdrag der vannet beveger seg kan man prøve å bremse vannet med å legge en havnelense 

(dersom det er plass). Den går dypere og roer vannet slik at oljen legger seg på overflaten. Man kan også bruke 

syntetisk engangslense (den vanlige typen er bomull). Syntetiske tåler å ligge lenger før den begynner å trekke 

vann. 

 

3 Fjern utslippet på land 

Det er viktig å avklare med kommunens miljøansvarlig og/eller fylkesmannens miljøvernavdeling om det er 

spesielle hensyn som må ta ved eller i nærheten av ulykkesstedet. IUA-rådgiver og Kystverket kan også bistå i 

arbeidet. 

 
Det er mest effektivt å fjerne forurenset masse snarest mulig etter at utslippet har skjedd. Fortrinnsvis rekvirerer 

forurenser gravemaskin og f.eks. tett container/lasteflak. Da unngår man å være mellomledd ved faktureringen. 

Er det mindre mengder kan man bruke bark, absorberende strømper og puter. Disse kan også med fordel brukes i 

kummer, grøfter o.l.  

 

Fjern utslippet fra vassdrag 

Det tar lang tid å samle opp utslippet i vassdrag hvis det er et i nærheten og oljen har gått dit. Ofte kommer oljen 

litt etter litt ut i vassdraget og det øker gjerne etter nedbør. Dersom det er mulig å komme til med sugebil er dette 

den mest effektive måten å få fjernet utslippet. Da går det rett i en tank som kjøres til avfallsdeponi. Man kan 

også bruke oljeopptaker for å ta opp olje og samle den i fat/tanker. Da er det viktig å passe på at man har 

mulighet å fjerne fulle fat på en enkel måte. 
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5 Analyse av dimensjonerende scenarier 

Hendelses 
ID 

Hendelse Bemanning [1]  [1] Tilstrekkelig 
for å håndtere 

hendelsen 

Tilstrekkelig 
kompetanse [2] 

Tilstrekkelig 
beredskapsmateriell 

og prosedyrer i 
kommunen [3] 

Lensekontainer 
tilgjengelig 

innen 2 timer [4] 

Beredskapstilhenger 
tilgjengelig innen 1 

time [4] 

Beskrivelse av 
eventuelle mangler 

S1 

Grunnstøting av 

kystfraktbåt i 

naturvernområde 

(Froan). 

Deltidspersonell 
i generell 
beredskap. 
Innsatsleder i 
dreiende vakt. 

Ja, med 
innkalling/ 
midlertidig 
ansettelse av 
ekstra 
innsatsmannskap 
og lederstøtte. 

Ja Nei. 
 
Kommunen har en 
begrenset mengde 
oljevernlenser 
tilgjengelig. 

Nei. 
Det mangler 
tilgang på båt for 
transport av 
utstyr til 
skadestedet. 

Nei. 
Det mangler tilgang 
på båt for transport 
av utstyr til 
skadestedet. 

Det mangler tilgang til 
egnet, hurtiggående båt 
for transport av 
mannskap og utstyr til 
hendelsesstedet, drone 
for oversikt, og 
tilstrekkelig utstyr for 
innsamling av oppsamlet 
søl. 

 
Tilgang til 
egnet/tilpasset 
arbeidsbåt og 
lenseutstyr/ 
absorbenter. 

 
Kjennskap og 
tilgangskunnskap til 
eksisterende planverk. 

S2 

Overfylling på 

tankanlegg i 

naturvernområde 

(Froan). 

Deltidspersonell 
i generell 
beredskap. 
Innsatsleder i 
dreiende vakt. 

Ja, med 
innkalling/ 
midlertidig 
ansettelse av 
ekstra 
innsatsmannskap 
og lederstøtte. 

Ja Nei. 
 
Kommunen har en 
begrenset mengde 
oljevernlenser 
tilgjengelig. 

Nei. 
Det mangler 
tilgang på båt for 
transport av 
utstyr til 
skadestedet. 

Nei. 
Det mangler tilgang 
på båt for transport 
av utstyr til 
skadestedet. 

Det mangler tilgang til 
egnet, hurtiggående båt 
for transport av 
mannskap og utstyr til 
hendelsesstedet, drone 
for oversikt, og 
tilstrekkelig utstyr for 
innsamling av oppsamlet 
søl. 

 
Tilgang til 
egnet/tilpasset 
arbeidsbåt og 
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lenseutstyr/ 
absorbenter. 

 
Kjennskap og 
tilgangskunnskap til 
eksisterende planverk. 

S3 

Utslipp fra 

tankanlegg ved kai. 

Deltidspersonell 
i generell 
beredskap. 
Innsatsleder i 
dreiende vakt. 

Ja, med 
innkalling/ 
midlertidig 
ansettelse av 
ekstra 
innsatsmannskap 
og lederstøtte. 

Ja Delvis. 
 
Kommunen har en 
begrenset mengde 
oljevernlenser 
tilgjengelig, samt en 
liten båt til 
operasjoner i smult 
farvann/havner. 

Ja. Ja. Det mangler tilgang til 
egnet/tilpasset 
arbeidsbåt og drone for 
oversikt. 

G1 

Hydraulikklekkasje 

fra en vindturbin. 

Deltidspersonell 
i generell 
beredskap. 
Innsatsleder i 
dreiende vakt. 

Ja, med 
innkalling/ 
midlertidig 
ansettelse av 
ekstra 
innsatsmannskap 
og lederstøtte. 

Ja Delvis. 
 
Kommunen har en 
begrenset mengde 
absorbenter 
tilgjengelig. 

Ja. Ja. Mangler oversikt over 
planverk og prosedyrer 
fra eier av kraftverket, 
samt drone for oversikt. 

 
Det vurderes at det 
finnes nok utstyr for 
innsamling av oppsamlet 
søl, men en økning av 
tilgjengelig utstyr vil gi 
en økt sikkerhet. 

G2 

Hydraulikklekkasje 

fra en 

anleggsmaskin. 

Deltidspersonell 
i generell 
beredskap. 
Innsatsleder i 
dreiende vakt. 

Ja, med 
innkalling/ 
midlertidig 
ansettelse av 
ekstra 
innsatsmannskap 
og lederstøtte. 

Ja 

 
Delvis. 
 
Kommunen har en 
begrenset mengde 
absorbenter 
tilgjengelig. 

Ja. Ja. Mangler drone for 
oversikt. 

 
Det vurderes at det 
finnes nok utstyr for 
innsamling av oppsamlet 
søl, men en økning av 
tilgjengelig utstyr vil gi 
en økt sikkerhet. 

G3 

Nedgravde 
petroleumstanker 
privat og næring der 
det oppstår lekkasje. 

Deltidspersonell 
i generell 
beredskap. 

Ja, med 
innkalling/ 
midlertidig 
ansettelse av 

Ja 

 
Nei. 
 
Kommunen har en 
begrenset mengde 

Ja. Ja. Det mangler 
pumpeutstyr for å samle 
opp rester fra tanken. 
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Innsatsleder i 
dreiende vakt. 

ekstra 
innsatsmannskap 
og lederstøtte. 

absorbenter 
tilgjengelig. 

 
Videre så mangler det en 
beredskapsavtale ved 
mangel på graveutstyr. 
Bør vurderes om dette 
skal ordnes. 

E1 

Overfylling av 
drivstofftank ved 
drikkevannskilde 
midtvinters (islagt). 

Deltidspersonell 
i generell 
beredskap. 
Innsatsleder i 
dreiende vakt. 

Ja, med 
innkalling/ 
midlertidig 
ansettelse av 
ekstra 
innsatsmannskap 
og lederstøtte. 

Delvis. 
Mangler ekstra 

kompetanse på 

arbeide på islagt 

vann. 

Nei. 
 
Kommunen har en 
begrenset mengde 
oljevernlenser 
tilgjengelig. 
 
Stor usikkerhet på 
mangler/behov på 
dette feltet. 

Ja. Ja. Grunnet mangel på 
spesialisert kompetanse 
rundt arbeide på islagt 
vann, så er det stor 
usikkerhet rundt 
utstyrsbehov for slike 
operasjoner. 
 
Videre så mangler det 
tilgang til arbeidsbåt og 
egnet utstyr hvis kilden 
ikke er helt islagt, eller 
isen er så tynn at en ikke 
kan ferdes trygt på den. 

E2 

Gjødselkjeller 
landbruk 
ukontrollert utslipp 
grunnet 
bygningssvikt. 

Deltidspersonell 
i generell 
beredskap. 
Innsatsleder i 
dreiende vakt. 

Ja, med 
innkalling/ 
midlertidig 
ansettelse av 
ekstra 
innsatsmannskap 
og lederstøtte. 

Ja. 

 
Delvis. 

 

Kommunen har en 

begrenset mengde 

absorbenter og 

lenser tilgjengelig. 

 

Stor usikkerhet på 

mangler/behov på 

dette feltet. 

Ja. Ja. Det mangler utstyr og 

rutiner for å aksjonere 

på et utslipp av denne 

størrelsen, samt tilgang 

til drone og egnet 

arbeidsbåt, lenseutstyr 

og eventuelle 

absorbenter om utslipp 

skulle spre seg til 

sjø/innsjø. 

 
Det må vurderes om det 
skal opprettes avtaler 
med aktører 
(entreprenører og 
gårdbrukere) som sikrer 
tilgang på utstyr for å 
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dirigere og/eller samle 
opp gjødselen. 

V1 

Uhell med tankbiler 
som inneholder 
større mengder 
drivstoff. 

Deltidspersonell 
i generell 
beredskap. 
Innsatsleder i 
dreiende vakt. 

Ja, med 
innkalling/ 
midlertidig 
ansettelse av 
ekstra 
innsatsmannskap 
og lederstøtte. 

Delvis. 
Jevnlig 
kompetanseheving 
og øvelser for å 
håndtere farlig 
gods. 

Nei. 
 
Kommunen har en 

begrenset mengde 

absorbenter og 

lenser tilgjengelig. 

Ja. Ja. Det mangler egnet 
pumpeutstyr og tilgang 
til utstyr for å innsamle 
oppsamlet søl. 
 
Mangler også tilgang på 
drone samt egnet 
arbeidsbåt og utstyr for 
å stanse utslipp i 
sjø/innsjø. 

   Grønne felt: Om bemanning             Lilla felt: Om utstyr 

[1] Hvordan er brann- og redningstjenesten bemannet 

[2] Med kompetanse menes både utførende kompetanse blant mannskap, samt miljøkompetanse i kommunen 

[3] Hver kommune skal ha et lokalt depot med minimum det utstyret som er beskrevet under. I tillegg har noen kommuner avtaler om f.eks bruk 

av båt. 
 Absorbenter 

o bark, mose og kalkbasert strøprodukt 

o engangslenser med og uten skjørt, inkl. tau 

o strømper, puter og ark/pads 

 Oppsamlingskar 70 liter  

 Verneutstyr 

o Gassmåler 

o Splashdrakter, hansker og skobeskyttere 

o Oppblåsbare redningsvester 

 Tettemasse for små hull 

[4] For å kalkulere kjøreavstand benyttes https://analyseside.squarespace.com/  
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6 Dagens organisering og forslag til endring 

Dagens ordning er ikke en tilstrekkelig beredskapsorganisering opp mot den miljørisiko kommunen 

står ovenfor, ihht. §18A-6 i forurensningsforskriften og kommunens miljørisikoanalyse.  

§ 18A-6. Beredskapsetablering 

Den kommunale beredskapen mot akutt forurensning som er beskrevet i § 18A-3 skal etableres 

på grunnlag av miljørisikoanalysen, beredskapsanalysen og de dimensjonerende scenariene, jf. 

§ 18A-4 og § 18A-5, og skal beskrives i en beredskapsplan i henhold til § 18A-8. 

Beredskapsorganisasjonen skal baseres på et enhetlig ledelsessystem, og skal som et minimum 

omfatte funksjonene innsatsleder, operasjonsleder, leder for planlegging og miljø, logistikkleder 

og skadestedsleder. Beredskapen skal bemannes med tilstrekkelig personell med relevant 

kompetanse og praktisk erfaring for å kunne gjøre innsats mot de dimensjonerende scenariene, 

jf. § 18A-4. 

Frøya kommune, som en øykommune ytterst i havgapet, er spesielt sårbar i de områder hvor det ikke 

finnes noen fastlandsforbindelse. Ettersom det finnes helårsbosetninger i Øyrekka, og enda flere 

fritidsboliger, så ser arbeidsgruppen at tilgang på egnede sjøgående farkoster er essensielt for å ha en 

god beredskap i regionen. 

Per dags dato har brannvesenet tilgang på en mindre arbeidsbåt, egnet for havneområde. Denne er ikke 

tilstrekkelig for å kunne rykke ut til hendelser i Øyrekka, eller å jobbe i værutsatte områder. Videre vil 

det også kunne oppstå behov på fast-Frøya hvor en egnet arbeidsbåt må brukes, som vist i majoriteten 

av scenariene i kapittel 5. 

Det kommunale brannvesenet står dermed uten egnet transportmodi for å komme seg til hendelsessteder 

uten fastlandsforbindelse. Dette kan i enkelte tilfeller føre til store skader på naturmangfold og eiendeler 

og potensielt tap av liv ved hendelser i Øyrekka. 

Videre så ser vi at brannvesenets kompetanse rundt operasjoner på islagte vann er begrenset. Frøya har 

flere titalls større og mindre innsjøer og vassdrag som kan bli islagte om vinteren. En akutt 

forurensningshendelse på ett eller flere av disse, spesielt de som er knyttet mot drikkevannskildene 

våres, kan skape risikofylte aksjoner for beredskapsmannskapene. Kursing i håndtering av slike 

hendelser, som bla. gis av Norges Brannhøgskole, vil øke mannskapenes kompetanse når møtt med 

slike scenarier, som igjen vil gi en minket risiko for mannskapene. Videre så ansees det at lokale øvelser 

kan ytterligere bidra til å styrke den lokale beredskapen, både på administrativt og operasjonelt nivå. 

Til slutt så viser analysen også at mannskapene på Frøya mangler utstyr for forlenget innsats ved akutt 

forurensningshendelse. Utstyr som engangshansker, bekledning o.l. er tilgjengelig, men beholdningen er 

begrenset, og vil kun dekke førsteinnsats ved hendelse før beholdningen er tømt. Dette betyr at ved 

uforutsette hendelser (stengning av tunnel, mangel på sjøtransport etc.) vil de lokale mannskapene raskt 

kunne gå tom for utstyr før området er sikret eller forurensning er fullstendig oppsamlet. 

For å sikre at beredskapsanalysen vil bidra til en forbedring av dagens situasjon, så har arbeidsgruppen 

foreslått å få analysen politisk behandlet i Formannskap og Kommunestyre. En politisk forankring av 

analysen vil skape eierskap og et kunnskapsløft blant den politiske ledelsen av kommunen. Med politisk 

støtte i ryggen vil det være enklere for kommunen å kunne rette opp i de mangler som denne analysen 

trekker frem, slik at en står sterkere beredt ved en eventuell fremtidig hendelse. 
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Så snart en politisk forankring er sikret, så kan en gå videre med å utbedre de mangler som finnes i 

beredskapen. Dette innebefatter følgende punkter, men listen er ikke uttømmende. 

- Anskaffelse av egnede farkoster for transport og arbeid til sjøs ved akutt forurensning. 

- Anskaffelse av drone for å kunne skaffe kritisk informasjon så tidlig som mulig på 

hendelsesstedet. 

- Øke kommunens beholdning av tilgjengelig utstyr som lenser, absorbenter, engangshansker, 

bekledning, oppsamlingskar etc. 

- Øke brannmannskapenes kompetanse på forskjellige hendelsesscenarier som forurensning på is, 

større utslipp fra trafikk- og sjøulykker og lignende. 

Ved gjennomføring av de ovenforstående punktene, så vil beredskapen på Frøya være betraktelig 

nærmere en optimal løsning enn dagens situasjon.  

Til slutt så er det også viktig å presisere viktigheten av forebyggende arbeid. Ved videre arbeid med en 

eventuell tiltaksplan for å rette opp i de mangler som er beskrevet her, så er det viktig å inkludere 

forebyggende arbeid mot akutt forurensning og andre hendelser. 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Øyvor Helstad Arkiv: V70  

Arkivsaksnr.: 17/3132    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

OPPRYDDING AV HOGSTAVFALL - FORPROSJEKT MED MASKINELL HOGST 

AV SITKAGRAN I OMRÅDET FLATVAL - SISTRANDA  

 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune gjennomfører ekstra opprydding etter Forprosjektet med maskinell 

hogst av sitkagran i området Flatval-Sistranda.  

 

2. Frøya kommune gjennomfører alternativ 2 for opprydding, hvor hogstavfallet samles i 

hauger i teigen, som beskrevet i saksframlegget.   

 

3. Frøya kommune bevilger kr 370 000,- som tilleggsbevilgning til Forprosjekt med 

maskinell bekjempelse av sitkagran Flatval-Sistranda.  

 

Ny prosjektramme er etter dette kr 5 440 000 som føres på prosjektnr 510371: 

Forprosjekt bekjempelse av sitkagran Flatval - Sistranda.  

 

Midlene tas fra disposisjonsfondet som pr 07.06.2021 har en saldo på kr 78 202 385,-   

Ny saldo blir etter dette kr 77 832 385,- 

 

 

 

Vedlegg: 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

Forprosjekt med maskinell hogst i området Flatval-Sistranda er i avsluttende fase.    

 

Det er hogd ca. 4 300 m3 omsettbart virke, og ca. 50 000 trær. Dette er fordelt teiger med 

ulike størrelser og som har berører nærmere 450 eiendommer.  

 

Tett inntil bebyggelse og i hager er det gjort en stor grad av opprydding. I områder som er 

mer lik en ordinær hogst, er hogstavfallet blitt liggende igjen i teig. Med hogstavfall menes 

greiner, kvist, kapp og flis. Omsettbart virke er tatt ut av teig.  

 

Underveis og etter endt hogst viser det seg at forventning til opprydding i teig er større enn 

hva som er blitt gjennomført. Det er den 18.05.2021 orientert i formannskapet om erfaringer i 

forprosjektet med maskinell hogst av sitkagran i området Flatval - Sistranda, og 



formannskapet har bedt om en sak med forslag til hvordan en ytterligere/ekstra opprydding 

kan foregå.  

 

Det anses som naturlig å sette opp to alternativer for opprydding. Begge alternativene gjelder 

maskinell rydding, det som praktisk kan plukkes opp med skogsmaskin. 

 

 

Vurdering: 

 

Alternativ 1:  

Hogstavfall samles sammen og kjøres ut av teigen.   

 

Alt hogstavfall som normalt kan samles opp maskinelt blir kjørt ut av teig. Det benyttes 

skogsmaskin med tømmerklo. Kjøres ut til vei, omlastes til lastebil og kjøres til sentral plass 

for videre behandling. Flising eller brenning av hogstavfall.   

 

Alternativet gir mye kjøring i teig og i adkomst til teig. Det må påregnes nye kjørespor og 

skader som må utbedres. Risikerer store mengder flis som også må håndteres, det foreligger 

ingen klar løsning for dette pr i dag, annet enn at det kjøres til deponi annet sted i landet.   

 

Alternativet medfører mye håndtering. Forprosjektet ser ingen praktisk løsning på dette 

alternativet, da det ikke har lykkes å finne aktuelle steder hvor hogstavfallet kan kjøres, 

mellomlagres eller flises. Forprosjektet har heller ingen pris på dette, men kan signalisere at 

dette vil gi vesentlige kostnader sett opp mot det som allerede er tilført og benyttet i 

forprosjektet.   

 

   

Alternativ 2:  

Hogstavfall samles og legges i hauger i teigen.  

 

I all skogbestand hvor det er avvirket skog kjøres hogstavfall sammen i hauger. Skogbestand 

defineres i denne sammenheng til grupper av trær med omsetningsbart virke.  

 

Hauger av hogstavfall kan være inntil ca. bredde X lengde X høgde (10m x10 m x 4m). Antall 

hauger vil variere med størrelse på skogbestandet.  

 

Hauger skal plasseres innenfor det enkelte hogstfelt/ bestand, og slik at de er minst synlig og 

til minst mulig sjenanse for omgivelsene forøvrig. Alle grunneiere skal i forkant kontaktes for 

avtale om plassering av hauger. Avtalt plassering skal kunne dokumenteres.  

 

Hogstavfall skal samles i hele skogbestandet, men avgrenses til det som normalt kan plukkes 

maskinelt uten ekstra manuell innsats.   

 

Stubber med spjær skal renskjæres. Høge stubber kappes lavere. Høg stubbe vil i denne 

sammenheng normalt defineres som >50 cm over høyeste rotbein. Spjær og kapp anses som 

hogstavfall og samles i hauger.  

 

Alternativ 2 vil medføre mindre kjøring med skogsmaskiner, og mindre maskinelt utstyr blir 

nødvendig.   



 

Forprosjektet anbefaler at alternativ 2 velges utført, og for gjennomføring av dette bes det om 

tilleggsbevilgning på kr. 370 000,-. 

 

Det presiseres at det for begge alternativ gjelder at opprydding utføres maskinelt. Dette betyr 

at det ikke vil bli “støvsugd” for alt hogstavfall, slik at mindre greiner/ kvister som er 

utilgjengelig for normal oppsamling med tømmerklo må påregnes at blir liggende igjen.  Uten 

at dette skal medføre vesentlig sjenanse eller generell uframkommelighet i teigen. Spesielt vil 

dette gjelde der hogstavfall tidligere er samlet i kjøreveier for skogsmaskiner, for å skåne 

terrenget ved kjøring. Der vil noe av hogstavfallet være nedkjørt og ikke tilgjengelig for den 

type oppsamling som her legges til grunn.   

 

Alternativ 2 vil medføre at den enkelte hogstteig vil framstå som generelt framkommelig og 

ryddig, bortsett fra hvor hauger av hogstavfall legges. Det vil legges vekt på at det ryddes for 

framkommelighet i turstier, og mye brukte friluftsområder.   

 

Hvis det er enkeltgrunneiere som ikke vil ha ekstra opprydding, kan ikke disse påtvinges 

dette. Det må da i så fall foreligge en skriftlig bekreftelse på dette, og vi forutsetter at dette 

ordnes i forbindelse med entreprenørs kontakt med de enkelte grunneiere i forkant av rydding. 

Det gjøres oppmerksom på at det allerede er gjort noen slike avtaler mellom grunneiere og 

entreprenør, uten at dette nødvendigvis er allment kjent.   

 

Forprosjektet ser det som en ubetinget fordel at oppryddingsjobben utføres av den allerede 

engasjerte totalentreprenøren for prosjektet. Denne har all historikk i hogsten som er utført på 

den enkelte eiendom, og har et forhold til mange av grunneierne hvor det skal utføres ekstra 

rydding. Å tilføre ny entreprenør for denne jobben anses heller ikke å være økonomisk 

fordelaktig. Det er innhentet tilbud fra inneværende entreprenør, som det i etterkant er 

forhandlet på for å komme fram til akseptabel pris.   

 

For utførelse av alternativ 2 anses forprosjektet at totalkostnaden vil beløpe seg til  

kr. 600 000,- eks mva. Forprosjektet ønsker i tillegg å gå til anskaffelse av enkelt utstyr for 

bekjempelse av småplanter, i samarbeid med frivilligheten. I tillegg forventes det noen 

kostnader avslutningsvis i forprosjektet knyttet til handtering av grunneieravtaler. Totalt 

beløper dette seg til ca. kr. 70 000,-.  

 

Prognosen for sluttregnskap for allerede kontraherte arbeider ser i skrivende stund ut til å 

medføre en rest i disponible midler på kr. 300 000,-.  

 

I sum medfører dette et behov for å tilføre 370.000,- som tilleggsbevilgning til forprosjektet.   

 

I gjennomføringen av forprosjektet har kommunen både før og under hogst hatt kontakt med 

grendalagene. Det har også vært gjennomført befaring med Flatval grendalag i sluttfasen av 

hogsten.   

 

I etterkant av orienteringen i formannskapet 18.05 er det gjennomført møte med Flatval og 

Hamarvik grendalag den 26.05.2021. Dette for å få en tilbakemelding på hvordan 

grendalagene ser på en ekstra opprydding. Det ble i denne sammenhengen mest snakk om 

alternativ 2, da dette anses som mest realistisk å gjennomføre.   

 



Tilbakemeldingen i møte var fra begge lag at dette er noe de ser positivt på, og at dette kan 

være med å gi et resultat som både grunneiere og innbyggere for øvrig kan akseptere. Flatval 

grendalag har i tillegg meldt tilbake etter møtet at de ønsker at kommunens saksbehandler står 

for all kontakt med grunneiere i forkant og underveis i oppryddingsjobben. Til det siste vil 

forprosjektet presisere at det anses som mest fordelaktig at denne funksjonen fortsatt tillegges 

entreprenør. Dette mye på grunn av den tidligere kontakten entreprenør har hatt med berørte 

grunneiere.  

 

Oppryddingen planlegges gjennomført i inneværende barmarksesong. 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Fra kommuneplanens samfunnsdel: 

Frøya forvalter og tar vare på mangfoldet av arter og landskap, og har en bærekraftig bruk 

av naturressursene. 

 

 Igangsette tiltak mot uønskede arter (svarteliste), med fokus på mink og sitkagran. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Midlene tas fra disposisjonsfondet som pr 07.06.2021 har en saldo på kr 78 202 385,-   

Ny saldo blir etter dette kr 77 832 385,- 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: GNR 15/101  

Arkivsaksnr.: 19/2350    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SALMAR - SALG AV EIENDOM GNR 15 BNR 101 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune selger gbnr 15/101 - 40.590 kvm - areal i Nordskag 

Industriområde til SalMar AS, org.nr. 958 973 306, til en kjøpesum av 

10.400.000 kr 

2. Kjøper betaler dokumentavgift og kostnader for tinglysing 

3. Kjøpesummen føres inn på prosjektnummer 551332 – Tomtesalg 

4. Det settes krav om tilbakeføring av tomt/ areal til kommunen dersom det ikke er 

satt i gang bygging innen to år etter vedtaksdato/ tildelingsdato 

5. Veirettigheter skal tinglyses 

6. Reglement ved kjøp og salg av kommunale eiendommer i Frøya kommune er 

lagt til grunn 

7. I henhold til punkter over, delegeres ansvar for utarbeidelse og inngåelse av 

kjøpekontrakt til kommunedirektøren 

 

 

Vedlegg: 

 

 Henvendelse fra SalMar 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har fått henvendelse fra SalMar om kjøp av resterende del av eiendommen 

gbnr 15/ 101 på Nordskaget. 

 

Forhandlingsutvalget har hatt flere møter med representanter fra SalMar de siste månedene. 

Utgangspunkt i hele prosessen har vært selvkostprinsippet.  

 



 
 

Byggeregnskap 
 

Byggeregnskapet (2009) ser ut som følger: 

 

Grunnerverv og erstatninger 4 508 609 

Kjøp av veggrunn 100 000 

Advokathonorar og utgifter til Tingretten 616 387 

Prosjektering/ byggeledelse - konsulenthonorar 1 690 884 

Prosjektledelse 260 000 

Entreprenørkostnader 28 519 144 

Total 35 695 024 

  Momskompensasjon 6 346 659 

  Ny total 29 348 365 

 

Opparbeidelsen av Nordskag Industriområde ble finansiert som følger: 

Låneopptak (2006) 26 500 000 

Momskompensasjon 6 346 659 

Tomtesalg 1 800 000 

Nytt låneopptak 1 048 365 

  35 695 024 

 

Erverv 
 

Et areal på totalt 62 daa ble ervervet i forbindelse med etableringen av Nordskag 

Industriområde. Ca 35 daa ble ervervet av Innovamar i 2009. I avtalen mellom kommunen og 

Innovamar hadde Innovamar en opsjonsavtale på restarealet.  



 

 

Kvm 

Dagfinn Nordskag 939,00 

Dagfinn Nordskag 13 582,00 

Oddmund Sivertsen 1 510,10 

Roy Tore Vaaden 346,00 

Erling Nordskag 4 644,80 

Gunnar Nordskag 490,70 

Kristian Kristiansen 2 959,00 

Gunnar Nordskag m fl 22 061,70 

Signy og Olvar Volden 10 988,40 

Kåre Kristiansen 4 900,00 

Totalt ervervet areal 62 421,70 

 

Ervervskostnadene beløper seg til: 

 

 

Kr 

Grunnerverv og erstatninger 4 508 609 

Kjøp av veggrunn 100 000 

Advokathonorar og utgifter til Tingretten 616 387 

Total 5 224 996 

  Ervervskostnader pr kvm (2007) 83,70 

 

 

 

Nytt areal 
 

Opparbeidelse av næringsarealet omfattet også av fylling i sjø. Arealet ble utvidet med ca 13 

daa.: 

 

Areal 2009 62 421,70 

  Areal 2021   

Ervervet 2009 35 238,00 

NV fylling i sjø 16 390,00 

Langs Industriveien  22 720,00 

Vei fra hovedvei til Innovamar 1 480,00 

  75 828,00 

  Utøket areal 13 406,30 

 

 



 

Opparbeidelseskostnader 
 

 

 

Kr 

Prosjektering/ byggeledelse - konsulenthonorar 1 690 884 

Prosjektledelse 260 000 

Entreprenørkostnader 28 519 144 

Total 30 470 028 

  Momskompensasjon 6 346 659 

  Grunnlag for opparb. kostnad pr kvm 24 123 369 

  

  OPPARBEIDET AREAL Kvm 

Ervervet 2009 (Innovamar 15/108) 35 238 

Opparbeidet område 16 390 

Veiareal 1 480 

Total 53 108 

  Opparbeidelseskostnader pr kvm (2009) 454,23 

 

 

 

Beregning av pris 
 

Flerer faktorer påvirker beregning av kvm-pris: 

 

 Ervervskostnader 

 Opparbeidelseskostnader 

 Nytt eller eksisterende areal 

 

For nytt areal, dvs fylling i sjø, inngår ikke ervervskostnader (areal 1a). For areal som er 

ervervet og opparbeidet inngår både ervervs- og opparbeidelseskostnader (areal 1b samt areal 

for vei – areal 3). For ikke opparbeidet areal (areal 2) er det kun ervervskostader. Dette gir 

oss følgende kvm-priser pr areal: 



 

 

 

Pris pr areal Kvm Pris 

1a NV - fylling i sjø 

  

 

Opparbeidelseskostnader 13 406,30 454,23 

 

    454,23 

    

 

Pris pr areal Kvm Pris 

1b NV - eksisterende areal 

  

 

Ervervskostnader (diff erverv - nytt areal) 2 983,70 83,70 

 

Opparbeidelseskostnader 2 983,70 454,23 

 

    537,93 

    

 

Pris pr areal Kvm Pris 

2 Langs Industriveien  

  

 

Ervervskostnader 22 720,00 83,70 

 

    83,70 

    

 

Pris pr areal Kvm Pris 

3 Vei fra hovedvei til Innovamar 

  

 

Ervervskostnader 1 480,00 83,70 

 

Opparbeidelseskostnader 1 480,00 454,23 

 

    537,93 

 

 

Total ervervskostnad 
 

1a. NV fylling i sjø 13 406,30 454,23 6 089 544 

1b. NV eksisterende areal 2 983,70 537,93 1 605 022 

2. Langs Industriveien  22 720,00 83,70 1 901 664 

3. Vei fra hovedvei til Innovamar 1 480,00 537,93 796 136 

 Tot kvm 40 590,00   10 392 366 

 

 

Forhandlingsutvalget har forhandlet frem en total pris på 10.400.000 kr (avrundet), forutsatt 

politisk godkjenning. Kjøper betaler dokumentavgift og kostnader for tinglysing. 

 

SalMar har på eget initiativ oppgradert og asfaltert Industriveien. Gjennnom drøftinger er det 

omforent at denne investeringen dekkes av Frøya kommune. Totale kostnader med 

utbedringen beløper seg til kr. 2.604.666,15 (2.600.000 kr avrundet). Dekning av kostnader 

fremmes i egen sak. 

 



Ved salg av Industriveien til SalMar, må veirettigheter ivaretas. Det gjelder til kommunens 

egne installasjoner som planlagt renseanlegg og pumpestasjon, til næringseiendommer som i 

dag har veiaksess fra Industriveien samt til eksisterende og fremtidige private eiendommer 

langs Industriveien. 

 

 

Vurdering: 

 

Erverv av tilleggsarealet på Nordskag Industriområde er en forutsetning for SalMar og 

Innovamars videre ekspansjon på Frøya. Kommunedirektøren er positiv til at salget 

gjennomføres og tilrår derfor at: 

 

 Frøya kommune selger gbnr 15/101 - 40.590 kvm - areal i Nordskag Industriområde 

til SalMar AS, org.nr. 958 973 306, til en kjøpesum av 10.400.000 kr 

 Kjøper betaler dokumentavgift og kostnader for tinglysing 

 Kjøpesummen føres inn på prosjektnummer 551332 – Tomtesalg 

 Det settes krav om tilbakeføring av tomt/ areal til kommunen dersom det ikke er satt i 

gang bygging innen to år etter vedtaksdato/ tildelingsdato 

 Veirettigheter skal tinglyses 

 Reglement ved kjøp og salg av kommunale eiendommer i Frøya kommune er lagt til 

grunn 

 I henhold til punkter over, delegeres ansvar for utarbeidelse og inngåelse av 

kjøpekontrakt til kommunedirektøren 

 

 

 

 



Fra: Ole Meland [ole.meland@salmar.no] 

Til: Nils Jørgen Karlsen [Nils.Karlsen@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 27.09.2019 11:56:02 

Emne: 15/101 - erverv av areal 

Vedlegg: image001.png; image002.jpg 

Hei, 
 
ref. tidligere dialog med hhv. Olav Andreas Ervik og undertegnede samt mailutveksling bekreftes herved 
interesse fra SalMar AS sin side for erverv av areal tilgjengelig på gårdsnummer/bruksnummer 15/101 
minus parsell til NutriMar og minus vei fra kryss ned til småbåthavn og opp til hovedvei. Med hensyn til 
videre forløp ønsker SalMar AS et konkret tilbud på spesifisert areal samt et forslag til framdriftsplan. 
 
Ring meg gjerne når du er tilgjengelig. 
 

 
 
Med vennlig hilsen / Best regards 



  
Ole Meland 
SalMar AS 
+47 951 59 023 
ole.meland@salmar.no 
 

 
 
 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 21/1254    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

INDUSTRIVEIEN - DEKNING AV KOSTNADER FOR VEDLIKEHOLD 2021  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune dekker kostnaden for oppgradering og reasfaltering av 

Industriveien 

2. Totalkostnad for tiltaket beløper seg til 2.600.000 kr 

3. Kostnaden finansieres over prosjekt Tomtesalg, prosjektnummer 551332 

 

 

Vedlegg: 

 

 Kostnader vedlikehold Industriveien 1 

 Kostnader vedlikehold Industriveien 2 

 

Saksopplysninger:   

 

Industriveien – fra hovedveien og ned til Innovamar – er en hardt belastet vei. Den har krevd 

jevnlig vedlikehold og reasfaltering siden etableringen av Innovamar i 2009. I 2020 ble 

Industriveien oppgradert og reasfaltert.  

 

Frøya kommune har vært i forhandlinger med SalMar om kjøp av resterende areal i Nordskag 

Industriområde. Kommunen har kommet til enighet med SalMar og saken skal til politisk 

behandling i juni 2021. Denne saken ses i sammenheng med salg av eiendommen gbnr 15/ 101 

til SalMar. 

 

Som veieier har kommunene tatt en stor del av drifts- og vedlikeholdskostnadene for 

Industriveien, selv om det er trafikken til/ fra Innovamar som står for den store belastningen 

av veien, med vedlikeholdskostnader som følge. Ved salg av Industriveien overføres drifts- og 

vedlikeholdsansvar til SalMar. 

 

SalMar har på eget initiativ oppgradert og asfaltert Industriveien. Gjennnom forhandlinger er 

det omforent at denne kostnaden dekkes av Frøya kommune og at kommunen selger en vei 

som er i god stand. Totale kostnader med utbedringen beløper seg til kr. 2.604.666,15 

(2.600.000 kr avrundet). 

 



Kostnader: 

 
Faktura KN 2 587 881 

Faktura KN 16 786 

  2 604 666 

 

 

Ved salg av Industriveien til SalMar, må veirettigheter ivaretas. Det gjelder til kommunens 

egne installasjoner som planlagt renseanlegg og pumpestasjon, til næringseiendommer som i 

dag har veiaksess fra Industriveien – eksisterende og fremtidige, samt til eksisterende og 

fremtidige private eiendommer langs Industriveien. Dette ivaretas i sak om salg av eiendom - 

gbnr 15/ 101 - til SalMar. 

 

Kostnaden finansieres over prosjekt Tomtesalg, prosjektnummer 551332. 

 

Vurdering: 

 

Som en del av forhandlingene mellom SalMar og Frøya kommune, har kommunen kommet til 

enighet med SalMar om at kostnader for oppgradering og reasfaltering av Industriveien 

bekostes av Frøya kommune. Kommunedirektøren tilrår derfor at: 

 

 Frøya kommune dekker kostnaden for oppgradering og reasfaltering av Industriveien 

 Totalkostnad for tiltaket beløper seg til 2.600.000 kr 

 Kostnaden finansieres over prosjekt «Tomtesalg», prosjektnummer 551332 

 

 

 

 





Salmar AS
Industriveien 51
7266 KVERVA

Foretaksregisteret : 958973306

Leveranse
Leveringsdato : 31.07.2020

MVA GRUNNLAG MVA MVA BELØP
2 587 880,50 25.00 % 646 970,13

SUM Mva 646 970,13

SUM VALUTA BELØP
Sum linjer NOK 2 587 880,50

+ Sum mva NOK 646 970,13
+ Avrunding NOK 0,37
= Totalbeløp NOK 3 234 851,00

KN Entreprenør AS
Nordfrøyveien 213
7260 SISTRANDA

Foretaksregisteret : NO990944377MVA

Faktura
Fakturanummer : 16569
Fakturadato : 31.07.2020
Ordrenummer :
Deres referanse : 5070SKVERNLAND
Kundenummer : 11297

BETALINGSINFORMASJON
Beløp : 3 234 851,00
Valuta : NOK
Forfallsdato : 28.08.2020
KID : 001656900112978
Bankkonto/IBAN : 42022703867

ARTIKKEL ORDREREF. ANTALL ENHET ENHETSPRIS NETTOBELØP MVA BRUTTOBELØP
1 Asfalteringsarbeid i henhold til tilbud: 1.00 Artikler 2 587 880,50 2 587 880,50 25,00% 3 234 850,63

SUM Linjer 2 587 880,50





Salmar AS
Industriveien 51
7266 KVERVA

Foretaksregisteret : 958973306

Leveranse
Leveringsdato : 17.08.2020

MVA GRUNNLAG MVA MVA BELØP
16 785,65 25.00 % 4 196,42

SUM Mva 4 196,42

SUM VALUTA BELØP
Sum linjer NOK 16 785,65

+ Sum mva NOK 4 196,42
- Avrunding NOK 0,07
= Totalbeløp NOK 20 982,00

KN Entreprenør AS
Nordfrøyveien 213
7260 SISTRANDA

Foretaksregisteret : NO990944377MVA

Faktura
Fakturanummer : 16594
Fakturadato : 17.08.2020
Ordrenummer :
Deres referanse : Sebastian Kvernland
Kundenummer : 11297

BETALINGSINFORMASJON
Beløp : 20 982,00
Valuta : NOK
Forfallsdato : 31.08.2020
KID : 001659400112977
Bankkonto/IBAN : 42022703867

ARTIKKEL ORDREREF. ANTALL ENHET ENHETSPRIS NETTOBELØP MVA BRUTTOBELØP
104 Grus 0-16mm, 04.08.20 27.80 Artikler 86,00 2 390,80 25,00% 2 988,50
205 Fraktsone 5 27.80 Artikler 113,00 3 141,40 25,00% 3 926,75
104 Grus 0-16mm, 05.08.20 28.80 Artikler 86,00 2 476,80 25,00% 3 096,00
205 Fraktsone 5 28.80 Artikler 113,00 3 254,40 25,00% 4 068,00
104 Grus 0-16mm, 05.08.20 27.75 Artikler 86,00 2 386,50 25,00% 2 983,13
205 Fraktsone 5 27.75 Artikler 113,00 3 135,75 25,00% 3 919,69

SUM Linjer 16 785,65



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: GNR 30/41  

Arkivsaksnr.: 20/681    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FRØYA NÆRINGSPARK 

GNR 30 BNR 41 - SØKNAD OM OVERTAKELSE AV EIENDOM 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Vei-parsellen, del av gbnr 30/ 41, overføres til Frøya Næringspark vederlagsfritt 

2. I kjøpeavtale mellom partene skal veiaksess til eksisterende og fremtidige 

eiendommer ivaretas 

3. Fremtidige kostnader for drift og vedlikehold overføres til Frøya Næringspark 

4. Frøya Næringspark betaler nødvendige gebyrer for oppmåling og tinglysing 

 

 

Vedlegg: 

 

 Søknad fra Frøya Næringspark 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya Næringspark er under stadig utvikling og de har foretatt reguleringsendring av 

eksisterende reguleringsplan for Nesset industriområde. De har planlagt for utlegg av marina 

for utleie til servicebåter, for oppdrettsvirksomhet samt for private småbåtplasser. Tiltaket 

innebærer også bygging av lager på land. 

 

Økt virksomhet medfører økt transport og trafikk på veien fra Nesset kai og inn i deres 

område. Veien eies i dag av Frøya kommune. Veien har i mange år ikke vært prioritert av 

kommunen og har ikke blitt vedlikeholdt. 

 

De ønsker derfor å overta veien, og dermed overta drifts- og vedlikeholdsansvaret. De viser 

også til at veiarealet da blir en naturlig utvidelse av deres eksisterende areal. De ønsker å 

overta veien vederlagsfritt. 

 



 
 

Det er i dag to eiendommer som har veiaksess via nevnte vei. I avtale mellom Frøya 

Næringspark og Frøya kommune skal veiaksess for eksisterende og fremtidige grunneiere i 

varetas. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren er positiv til at Frøya Næringspark overtar vei-parsellen som omsøkt. De 

har foretatt reguleringsendirng som ivaretar deres fremtidige utviklingsbehov og parsellen blir 

en naturlig utvidelse av deres eksisterende eiendom. 

 

Kommunedirektøren tilrår derfor at: 

 

 Vei-parsellen, del av gbnr 30/ 41, overføres til Frøya Næringspark vederlagsfritt 

 I kjøpeavtale mellom partene skal veiaksess til eksisterende og fremtidige eiendommer 

ivaretas 

 Fremtidige kostnader for drift og vedlikehold overføres til Frøya Næringspark 

 Frøya Næringspark betaler nødvendige gebyrer for oppmåling og tinglysing 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: GNR 21/258  

Arkivsaksnr.: 21/1316    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

GNR 21 BNR 258 - SALG AV PARSELL ANDREAS JOHANSEN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Andreas Johansen får erverve parsell av kommunal eiendom - gbnr 21/ 258 

2. Eiendommen har et antatt areal på 650 kvm. Endelig areal fastsettes ved 

oppmåling 

3. Pris pr kvm er satt til 195 kr pr. kvm. 

4. Kjøper betaler tilleggskostnader for delings- og oppmålingsgebyr samt 

kostnader for tinglysing 

5. Kjøpesummen føres inn på prosjektnummer 551332 – Tomtesalg 

6. Reglement ved kjøp og salg av kommunale eiendommer i Frøya kommune er 

lagt til grunn 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har fått forespørsel fra eier av gbnr 20/22, Andreas Johansen, om kjøp av 

parsell av eiendommen gbnr 21/ 258. Parsellen som omsøkes, ligger mellom Johansens 

eiendom og Myranveien/ Beinskardet. 

 



 
 

Som kartutsnittet viser, består parsellen i hovedsak av vei inn til Johansens eiendom. 

Eiendommen Johansen i dag eier, ble etablert langt innen utbyggingen av Beinskardet. 

 

Arealet er på ca 650 kvm, noe som blir endelig oppmålt som en del av prosessen. Arealet er 

en del av reguleringsplan for Beinskardet, planID: 1620200701 og er i planen avsatt til 

boligbebyggelse. Ved oppmåling skal det tas hensyn til aksessvei til regulert område øst for 

omsøkte parsell, reguleringsplan Bekken (Morgendagens omsorg), planID: 1620201705, bl a 

etablering av fortau. 

 

 

 
 

 

Arealet er benyttet som aksessvei til eiendommen gbnr 20/22 helt siden etablering av 

Myranveien og boligområdet i Beinskardet. 

 

I vurdering av pris pr kvm, tas det utgangspunkt i tomtepris i Beinskardet. En KPI-justert pris 

er vurdert til 195 kr pr kvm. 

 

 



Vurdering: 

 

Kommunedirektøren er positiv til at kommunen selger omsøkte parsell. Kommunedirektøren 

tilrår derfor at: 

 

 Andreas Johansen får erverve parsell av kommunal eiendom - gbnr 21/ 258 

 Eiendommen har et antatt areal på 650 kvm. Endelig areal fastsettes ved oppmåling 

 Pris pr kvm er satt til 195 kr pr. kvm. 

 Kjøper betaler tilleggskostnader for delings- og oppmålingsgebyr samt kostnader for 

tinglysing 

 Kjøpesummen føres inn på prosjektnummer 551332 – Tomtesalg 

 Reglement ved kjøp og salg av kommunale eiendommer i Frøya kommune er lagt til 

grunn 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 21/1284    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND JUNI 2021  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Det tildeles et tilskudd på 100.000 kr til Hanna Daaes Hus, Sula til renovering av 

Sula Sykestue 

2. Det tildeles et tilskudd på 63.000 kr til Furberg Plastsveis & Service til 

investering i utstyr 

3. Det tildeles et tilskudd på 50.000 kr til Inga-Lill Reppe for investeringer til 

honningproduksjon 

4. Det tildeles et tilskudd på 100.000 kr til Åkervika Birøkt for investeringer til 

honningproduksjon 

5. Det tildeles et tilskudd på 100.000 kr til Marine Metall for opplæring i NS-EN-

1090 

6. Det tildeles et tilskudd på 50.000 kr til Øyrekka Turistinformasjon for arbeide 

med reiselivsaktørene 

7. Det tildeles et tilskudd på 50.000 kr til Frøya Næringsforum for 

kommunikasjonsstrategi/ kampanje ifm tunnelrehabiliteringen 

8. Det tildeles et tilskudd på 100.000 kr til Dalpro AS for gjennomføring av 

Trøndersk Matfestival 2021 

9. Det tildeles et tilskudd på 20.000 kr til Oi! Trøndersk Mat & Drikke for 

gjennomføring av Trøndersk Matfestival 2021 

10. Søknaden fra HEVD avslås 

11. Søknaden fra Sjøbjørg AS avslås 

12. Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er 

akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort  

13. Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan 

kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis 

tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold  

14. Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år 

etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig 

søknad i spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles 

administrativt  

15. 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. 

Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to 

år etter at søknaden er innvilget 



16. Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen innen 3 år etter mottatt 

tilskudd 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 Søknad fra Hanna Daaes Hus, Sula 

 Søknad fra Frurberg Plastsveis & Service 

 Søknad fra Inga-Lill Reppe 

 Søknad fra Åkervika Birøkt 

 Søknad fra HEVD 

 Søknad fra Sjøbjørg AS 

 Søknad fra Marine Metall 

 Søknad fra Øyrekka Turistinformasjon 

 Søknad fra Frøya Næringsforum 

 Søknad fra Dalpro AS – TM 2021 

 Søknad fra Oi1 Trøndersk Mat & Drikke, TM 2021 

 

Saksopplysninger:   

 

Totaloversikt 

 

Innen fristen – 1, juni – har det innkommet 11 søknader.  

 

Søker Tiltak/ Prosjekt Totalbudsjett Søknadsbeløp 

Hanna Daaes Hus, Sula Renovering 3 194 283 200 000 

Furberg Plastsveis & Service Investering i utstyr 180 000 63 000 

Inga-Lill Reppe Oppstart birøkter, investeringer 249 070 87 000 

Åkervika Birøkt Honningprod., driftsbygn, bifolk 456 500 200 000 

HEVD Nettverk nærings- og samfunnsint 200 000 100 000 

Sjøbjørg AS Eko-produksjon tang/ tare 475 000 200 000 

Marine Metall Opplæring 472 500 200 000 

Øyrekka Turistinformasjon Sommerpass-prosjektet 141 313 71 000 

Frøya Næringsforum Tunnelrehab Kom.strategi 300 000 100 000 

Dalpro AS Trøndersk Matfestival 2021 460 000 100 000 

Oi! Trøndersk Mat & Drikke Trøndersk Matfestival 2021 1 230 000 20 000 

    7 358 666 1 341 000 

 

Hanna Daaes Hus, Sula – Renovering av Sula Sykestue– ESA 21/512 

 

Odd Larsen, som eier av Sula Sykestue, er i full gang med å restaurere bygningen. Det 

planlegges et galleri i første etasje og et kunstmuseum i andre etasje. Det planlegges for en 

stor kunstutstilling sommeren 2021, i forbindelse med Sommerfestivalen, der 

hovedattraksjonen er kunstneren Håkon Bleken. Kunstmuseet er også tenkt for undervisning i 

Frøya-skolene, for leirskolen og for tilreisende turister. 



 

Innvendige arbeider 1. etg - Kunstgalleri  

Isolasjon vegger og gulv (ferdig) 300 000 

Parkett 30 000 

Tilbud byggmester 170 000 

Tilbud elektriker 200 000 

Rørlegger, anslått 25 000 

 725 000 

  

Innvendige arbeider 2. etg - Kunstmuseum  

Isolasjon vegger og tak, anslått 300 000 

Parkett, anslått 50 000 

Bygningsmessige arbeider, anslått 250 000 

Elektriker, anslått 150 000 

Ventilasjon, anslått 300 000 

 1 050 000 

  

Total ikke utført arbeid 1 475 000 

  

Tidligere utført arbeid 1 719 283 

  

Total 3 194 283 

 

Det ansøkes om 200.000 kr fra næringsfondet. 

 

 

Furberg Plastsveis & Service - Investering i utstyr – ESA 21/621 

 
Furberg Plastsveis og Service driver med alt innen plastsveising samt utleie av div utstyr. Målet med 

bedriften er å skape en trygg og god arbeidsplass i kommunen, med muligheter å få ansatt flere på sikt. 

Bedre tilgang på utstyr og tjenester for bedrifter og privatpersoner. 

Innkjøp av plastsveiseutstyr vil være en milepæl for bedriften i 2021. Plastsveiseutstyret er tiltenkt for 

bruk til private kunder og til mellomstore bedrifter i kommunen. Han kommer til å leie ut seg selv til de 

som ønsker dette. 

 

Investering i Plastsveiseutstyr til 180.000 kr. 

 

Driftsbudsjett; 

 

2021; Inntekter er satt til 350 000 og kostnader evt til innkjøp er satt til 180 000.  

2022; Inntekter er satt til 450 000 og kostnader evt innkjøp er satt ned til 150 000.  

2023; Inntekter er satt til 650 000 og kostnader er satt opp til 300 000, dette innebærer innkjøp av økt 

utstyrsmengde, på sikt vil innleid arbeidskraft tiltre. 

 

Næringslivet i øyregion er positivt til å leie inn firmaet til plastsveising, de er villig til å inngå avtale 

men ikke før utstyret er fremskaffet. 

 

Det søkes om 63.000 kr fra næringsfondet. 



 

Inga-Lill Reppe - Oppstart birøkter, investeringer – ESA 21/709 

 
Bakgrunnen for å starte med birøkt er for å bedre landbruket for bøndene i form av pollinerende 

honningbier. Dette vil bidra med en økning av honningbier, blomster flora og ikke minst vår verdifulle 

kystlynghei. Det vil gi Reppe som birøkter en spesielt god lynghonning som skal selges via butikk, 

nettsalg og direktesalg. Hun har også planer om å invitere barn/skolebarn til bigården slik at de får 

lære litt om hva bienes viktige oppgaver er for naturen og om hva naturen gir til oss fra biene. For å få 

dette gjennomført er det viktig å få støtte fra det kommunale næringsfondet, da det er en del kostbare 

investeringer i form av utstyr. 

 

Milepæler: 

 

 Oppstart av enkeltmannsforetak, mai 2021 

 Innkjøp av utstyr, mai – august 2021 

 Godkjenning av næringslokale, mai 2021 

 Innkjøp bifolk/ kuber, mai 2021 – august 2022 

 

Investeringsbudsjett 

 

Honningslynge 25 000 

Honningløsner 53 000 

Røremaskin 25 760 

Tappestasjon 35 310 

Sentrifuge 40 000 

Kuber 25 000 

Arbeidsklær 6 000 

Bifolk/Bier 10stk 40 000 

  250 070 

 

Driftsbudsjett 

 

  2 021 2022 2023 

Inntekter 35 000 70000 140000 

Kostnader 10 000 15000 20000 

Resultat 25 000 55 000 120 000 

 

Det søkes om 87.000 kr fra næringsfondet. 

 

Åkervika Birøkt - Honningproduksjon, driftsbygning, bifolk – ESA 21/718 
 

 

Byggesøknaden tar utgangspunkt i at Åkervika består av eng og bergforhøyning på begge sidene. I 

enden ligger Frøyfjorden i retning mot øst. Planen er å sette driftsbygningen i høyden, for å få tilgang 

til de første solstrålene som treffer land. Av erfaring så vet vi som står opp tidlig at det er ofte 

vindstille på den tiden av døgnet. Biene starter arbeidsdagen i det solen treffer kuben og strategien er å 

få mest ut av dagen. Bygget har ikke bilvei fram, men tilgjengelig for traktor kan være en fordel. 

 

 



 

Aktiviteter: 

 

 Bygging av driftsbygning 

 Innkjøp av bifolk og røkting 

 Tilpassing av driftsbygg og bikuber 

 Innhøsting of foredling 

 Forretningsutvikling og distribusjon 

 

Milepæler: 

 

 Byggesøknad, april-mail 2021 

 Driftsbygning, juni-september 2021 

 Innkvartering bifolk, september-oktober 2021 

 Markedsføring, distribusjon, juni 2021-april 2022 

 Evaluering overvintring, mars-mai 2022 

 

Investeringer: 

 

INVESTERINGER Budsjett % støtte Maks tilskudd 

Søknader, innleie, patent, MF, Distribusjon  mm 50 000 50 % 25 000 

Grunnarbeider 23 000 35 % 8 050 

Materialer, solcelle lys 150 000 35 % 52 500 

Arbeider, driftsbygning 48 000 50 % 24 000 

Innkjøp bifolk 100 000 35 % 35 000 

Røkting (drift) 76 500 0 % 0 

Innhøsting mm (drift) 9 000 0 % 0 

  456 500   144 550 

 

Det er søkt om 200.000 kr fra næringsfondet. Maksimalt tilskudd beløper seg til 144.550 kr. 

 

Budsjett: 

 

BUDSJETT 2021 2022 2023 

Inntekter 

   Salg honning 175 000 225 000 286 000 

Salg bivoks 4 000 4 500 5 000 

Salg bifolk 0 0 25 000 

Sum Salg 179 000 229 500 316 000 

    Kostnader 

   Forbruk 0 5 000 5 000 

Emballasje 8 000 9 000 10 000 

Sukker 7 500 8 500 11 000 

Sum kostnader 15 500 22 500 26 000 

    Resultat 163 500 207 000 290 000 



 

 

 

HEVD - Nettverk nærings- og samfunnsinterresse – ESA 21/790 

 
HEVD ble etablert med formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, kompetanseheving og personlig 

utvikling blant nærings- og samfunnsinteresserte i øyregionen, med hovedvekt på nettverksbygging.  
Styret representerer ulike bransjer i øyregionen; havbruksnæringen, bank, detaljhandel, regnskap og 

rådgivning. På hver sin kant har alle kjent et behov for å finne en arena for å dele erfaringer, styrke sin 

kompetanse og møte mennesker med samme engasjement og interesser. 

 
Foreningen har tro på at HEVD, igjennom planlagte aktiviteter, skal kunne bidra til følgende utvikling:  

 

Å skape en arena for relasjonsbygging og økt samhandling på tvers av bransjer og samfunn i 

øyregionen ved å dele erfaringer, kunnskap og kompetanse. Det skal være en arena hvor man på 

tvers av yrke og bransje kan dra nytte av hverandre, og overføre ny lærdom og kunnskap til 

medlemmenes respektive arbeid og arbeidsplass. 

 
De søker om midler for å legge til rette for og skape aktivitet. Aktivitetene vil i hovedsak finansieres 

med kontingent fra medlemmer og inntekter fra arrangement og aktiviteter. Midlene planlegges brukt til 

bl.a. seminarer, studentaktivitet og nettverksbygging. Et arrangement er forventet å koste rundt kr. 

40.000 dersom arrangementet har 50 deltakere. På bakgrunn av de ønskede aktivitetene det kommende 

året søker de om kr. 100.000 for å i hovedsak betale bevertning, lokaler og foredragsholdere. 

 

Kostnadsplan 2021 Sum 

Arrangement 200 000 

Sum kostnad 200 000 

  Finansieringsplan 2021 Sum 

Tilskudd næringsfond 100 000 

Sponsormidler 50 000 

Kontingenter 50 000 

Sum finansiering 200 000 

 

Det søkes om 100.000 kr fra næringsfondet. 

 

Sjøbjørg AS - Eko-produksjon tang/ tare – ESA 21/976 
 

Foretaket ønsker å utvikle, produsere og selge helseprodukter, diett-produkter og erstatninger/ 

ekstrakter og andre fraksjoner basert på tang og tare. 

 

I samarbeid med NTNU vil de utvikle en ny øko-høstingsteknologi. 

 

Markedet for mennesekeføde fra alger er i stor vekst, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Prosjektet 

ønsker å utvikle en lokal økologisk og bærekraftig teknologi, integrere relevant biomasse for leveraner 

til «high-end»-markedet. 

Analyser viser at verdien av det norske alge-markedet kan øke fra 1,5 millliarder til 40 milliarder i 

2040. 



Prosjektet har tidligere mottatt støtte fra; Innovasjon Norge 2018 (400.000 kr), Regionalt 

Forskningsfond 2018 (500.000 kr) og Innovasjon Norge 2020 (300.000 kr) 

 

Budsjett: 

 

  Kostnader 

Prosjektledelse 600 000 

Kartlegging og analyser potensielle arealer 150 000 

Innhente stikkprøver fra høsteområder 160 000 

Lab-analyser 65 000 

Utvikling av teknologi 100 000 

Sum kostnader 1 075 000 

 

Finansiering: 

 

  Finansiering 

Tilskudd fra næringsfondet 500 000 

Lån i bank 0 

Egenkapital 125 000 

Eget arbeid 450 000 

Sum finansiering 1 075 000 

 

Det søkes om 500.000 kr fra næringsfondet. 

 

 

Marine Metall – Opplæring NS-EN-1090 – ESA 21/971 
 

De har i stor grad grunnet Covid19 hatt utfordringer siden oppstart med å kunne treffe nøkkelkunder 

slik at de kan oppnå ønsket omsetning. Marine Metall ser det som formålstjenlig, å benytte tiden til å 

videreutvikle seg i et nyskapende prosjekt for å posisjonere og trygge arbeidsplassene når pandemien er 

over.  

 

Prosjektet starter med NS-EN1090-sertifisering av ansatte som vil kunne styrke bedriften som 

leverandør også utenfor øyregionen og legge et enda bedre grunnlag for vekst i antall arbeidsplasser og 

i tillegg utvikle oppdrettsnæringen.  

 

I tillegg ønsker de å videreutvikle bedriftens materialtekniske kompetanse, slik at de bedre kan 

kommunisere viktigheten av å benytte de riktige materialkvaliteter til riktig bruk til de ulike aktørene 

innen oppdrettsnæringa.  

 

Videre skal de utvikle seg innen sveising og kunne tilby hygienisk design og sveising, slik at man 

minimaliserer muligheten for at man får listeria- eller andre typer bakterier i produksjonslinjer på 

lakseslakteriene.  

Målsetningen med en NS-EN-1090-sertifisering er at det vil kunne styrke Marine Metall som 

leverandør også utenfor øyregionen og legge et enda bedre grunnlag for vekst.  

 

Dette vil kunne påvirke og utvikle oppdrettsindustrien til å benytte mer høylegerte materialkvaliteter, 

slik at man får bedre sikkerhet, mindre bruk og kast av ulike konstruksjoner og tryggere mathygiene. 

Dette vi gi en mer bærekraftig utvikling av oppdrettsindustrien og bidra til lavere driftskostnader 



samtidig som det vil plassere Marine Metall i en særstilling med tanke på vekstmuligheter både i og 

utenfor regionen. 

 

Kostnader: 

 

  Kostnader 

Lønnskostnader 214 500 

Opplæringstiltak kostnader 258 000 

  472 500 

 

Finansiering: 

 

  Finansiering 

Egenkapital 272 500 

Kommunalt Næringsfond 200 000 

  472 500 

 

Det søkes om 200.000 kr fra næringsfondet. 

 

 

Øyrekka Turistinformasjon - Sommerpass-prosjektet – ESA 21/962 

 
Øyrekka Turistinformasjon søker kommunalt næringsfond om støtte til å arbeide med: 

  

 «Sommerpass» prosjektet. Et pilotprosjekt i regi av AtB og Trøndelag Reiseliv – et prosjekt 

det satses stort på og som har muligheter for å utvikles videre, dersom prosjektet oppnår 

ønsket effekt. Kort fortalt innebærer «Sommerpasset» at du kan reise så mye du vil med 

båt/tog/buss i hele Trøndelag, til en svært lav pris. Motivasjonen er todelt: Få folk til å benytte 

kollektivtransport også på ferie, samt motivere til økt besøk hos Trøndelags 

turistdestinasjoner/attraksjoner. Ideen er hentet fra Helgelandskysten - som har lyktes med et 

tilsvarende konsept  

 Videre arbeide sommer 2021 (mai/juni/juli/august) for å sikre tilflyt av turister også i 

høstsesongen (sommersesongen går i stor grad «av seg selv» – i hvert fall gjelder dette for 

spisesteder og andre dagsbaserte opplevelsestilbud). Økt etterspørsel i høstsesong vil være 

kjærkomment for Frøyas samtlige turistaktører, som altså trenger et langt større trykk og 

omsetning i skuldersesonger for å sikre drift og kapital til nyinvesteringer 

 

En kort beskrivelse av arbeidsoppgaver knyttet til dette: 

 

 Forslag til konkrete aktiviteter og aktører som kan egne seg til «Silence seeker» målgruppen 

 Reiseforslag basert på 1-ukes opphold 

 Konkrete innspill til AtB 

 Møter med Trøndelag Reiseliv og AtB 

 Innhenting av foto og videomateriale  

 Nytt innhold legges fortløpende inn på oyrekka.no 

 Arbeide med søkemotoroptimalisering 

 Øve innflytelse på At'B og Trøndelag Reiseliv, slik at et «Høstpass» kan bli aktuelt allerede i 

2021 

 Innholdsproduksjon til hyppig fremming i sosiale medier 



 Hjelpe aktører å snu seg mot norgesferie segmentet  

 Besvare henvendelser per e-post, telefon og sosiale medier  

 Koordinere Trøndelag Reiselivs sommerkampanje  

  Webinar i regi av Trøndelag Reiseliv om kvalitetssystemet «Varde» 

  Kurs i regi av Trøndelag Reiseliv og Visit Norway – 19, 20 og 27 mai: «Hvordan bli bedre på 

nett» 

 

Egeninnsats og budsjett 

 

Anslag tidsforbuk: mai-juni-juli-august 2021: Totalt to måneders arbeidsinnsats; 323 timer x 350,-  

 

Budsjett  Sum  

Egeninnsats (mai-juni-juli-aug)  113 050  

Merverdiavgift*  28 263  

Totalt  141 313  

 

De gjør oppmerksom på at Øyrekka Turistinformasjon faller inn under dagens gjeldende kriterier 

for næringsfondet: «Tilskudd kan gis til fellestiltak rettet mot flere bedrifter. Tilskuddsbeløp og 

%-vis støtte kan da overstige vilkårene for enkeltbedrifter». 

 

Det søkes om 71.000 kr fra næringsfondet. 

 

Frøya Næringsforum - Tunnelrehabilitering Kommunikasjonsstrategi – ESA 21/1143 

 
Frøya Næringsforums innspill til Frøya kommune og til Trøndelag Fylkeskommune, er at det klart 

beste alternativet på kort og lang sikt er at Fylkeskommunen finansierer en rømningstunnel, parallelt 

med dagens tunnel-løp.  

 

Fra deres uttalelse: 

 

«Det er derfor et absolutt minimumskrav fra Frøya Næringsforum at fylkeskommunen finansierer en 

rømningstunell, parallelt med eksisterende tunell-løp, når vedtak om rehabilitering av tunellen 

kommer til behandling i fylkeskommunens politiske organer. Dette alternativet er utredet av Sweco, 

og en rømningstunell må utformes slik at den også kan brukes til transport av varer og folk i den 

perioden hovedtunellen er stengt. Dette sikrer nødvendig beredskap og sikkerhet. Kostnadene med en 

slik løsning vil heller ikke være dramatiske sammenlignet med kostnadene knyttet til en 

tilfredsstillende løsning med beredskapsferge.» 

 
Dette er omforent med et liktlydende vedtak i kommunestyret i Frøya Kommune, hvor deres uttalelse 

ble enstemmig støttet. Hitra kommune støtter også vedtaket om ny rømningstunnel over Frøyfjorden. 

Veien videre vil derfor bli å utøve informasjons- og lobbyvirksomhet opp mot politisk og administrativt 

nivå i Trøndelag Fylkeskommune for å få til et positivt vedtak for rømningstunnel. De ønsker å finne 

en løsning for lokal medfinansiering for å oppgradere den foreslåtte rømningstunnelen til et fullverdig 

løp.  

De går nå bredt ut til medlemmene på nytt for å be om økonomiske bidrag til dette arbeidet.  

Pristilbud fra Kruse Larsen, for denne påvirknings og mediestrategien er totalt kr. 300.000,- eks mva. 
De ønsker å få fullfinansiert siste del av strategiarbeidet som går på kommunikasjon mot sentrale 

beslutningstagere og media. De ser at det er helt nødvendig for å nå frem mot riktig beslutning i 

Trøndelag fylkeskommune, i denne særs viktige saken som vil bety forutsigbarhet for nye investeringer 

i øyregionen og for framtidig utvikling og vekst. 

 
Det søkes om 100.000 kr fra næringsfondet. 



 

Dalpro AS - Trøndersk Matfestival 2021 – ESA 21/1211 

 
I 2021 planlegges det to matfestivaler av Trøndersk Matfestival: 

 

1. Det legges til rette for en tilnærmet lik festival i Trondheim hvor de tar hensyn til gjeldende 

smittevernregler- Trondehim 29-31. juli 

 
Deltakere fra Øyregionen: Hitra Gårdsmat, Dolmøy Seafood, Garnviks Røkeri, Bryggeriet Frøya, 

DalPro Gårdsmat og Hitramat 

 

ØYVÆRINGENS MATHJØRNE 

 

Felles serveringsområde. Alle som serverer mat er med på kostnadene knyttet til skjenke/ 

serveringsområdet. Her vil folk kunne nyte en øl med håndmat fra øyriket. Øyværingens mathjørne ble 

innført i 2019 og ble godt mottatt. Et sitteområde får folk til å bli på standen lengre og skaper liv til 

regionteltene. 

 
2. I tillegg blir den nye festivalen «Trøndersk Matfestival et sted nær deg» videreført. Trøndersk 

Matfestival – Et sted nær deg, 5.-7.august, er den desentraliserte varianten av Trøndersk 

Matfestival i Trondheim 29.-31.juli, og ble arrangert for første gang i 2020. Vi blir invitert 

“hjem” til produsentene og aktører som byr på matopplevelser i verdensklasse, små og store 

steder i Trøndelag. I år er det rundt 400 matopplevelser som tilbys publikum fra fjern og nær. 

Denne festivalen ble godt mottatti 2020 og de fikk med seg flere nye produsenter som til vanlig 

ikke ville kunne deltatt på festivalen i Trondheim 
 

Deltakere: Hitra Gårdsmat, Dolmøy Seafood, DalPro Gårdsmat, Bryggeriet Frøya, Garnviks Røkeri, 

Helgebostad hagebruk, Hurran Gårdsmat, Hitra Salmon, Hitra Honning, Rema 100 Frøya, Hotell 

Frøya, Hjorten hotell, Visit Bjørn og Rabben restaurant. 

 

PLANLAGTE AKTIVITETER 

 

 Felles marked på Dalpro 

 Utsalg og aktiviteter hos produsentene 

 Rundreise i Øyriket, samle stempel hos de deltakende bedriftene  

 Aktiviteter for barn 

 

MARKEDSFØRING 

 

I regi av Trøndersk Matfestival blir det markedsføring rettet mot aktivitetskalenderen på  

www.matriketmidt.no. I tillegg planlegger de større synlighet lokalt; plakater i øyregionen,  

brosjyrer med stempel for rundreise, trykt reklame i HF avisa/ magasinet og digital synlighet i sosiale 

medier. 

 



Økonomi: 
 

TM 2021 i Trondheim Kostnader Finansiering 

Prosjektledelse, koordinering, forberedende arbeid og gjennomføring 130 000 

 Profilmateriell stand - Ny utsmykking 30 000 

 Kostnader stand ( standavgift + leie av utstyr) 130 000 

 Egenandel for bedrifter som er påmeldt (standavgift + leie av utstyr) 

 

130 000 

Hitra kommune 

 

80 000 

Frøya kommune 

 

80 000 

  290 000 290 000 

   TM 2021 -  På et sted nær deg Kostnader Finansiering 

Prosjektledelse, koordinering, forberedende arbeid og gjennomføring 130 000 

 Annonsering H/F, Trykk + innholdsproduksjon 20 000 

 Festivalbrosjyre med informasjon og rebusløp med stempelrunde Trykk 

+ innholdsproduksjon 10 000 

 Plakat Trykk + innholdsproduksjon 10 000 

 Hitra kommune 

 

70 000 

Frøya kommune 

 

70 000 

Egenandel DalPro (innholdsproduksjon av reklamemateriell) 

 

30 000 

  170 000 170 000 

 

Det er avsatt 50.000 i kommunens budsjett. Det søkes om 100.000 kr fra næringsfondet. 

 

 

Oi! Trøndersk Mat & Drikke - Trøndersk Matfestival 2021 – ESA 21/1285 

 
Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen ble i 2019 kåret til «One of the best food festivals in 

Europe», av Dr Diane Dodd, IGCAT. Merkevaren Trøndersk Matfestival har en kundetilfredshet på 

over 80 %, og over 200.000 besøkende i løpet av de tre festivaldagene i Trondheim. I 2019 omsatte 

utstillerne med salg for 14 MNOK – en snittomsetning på 100.000 kr per utstiller. I 2020 gjorde 

korona-situasjonen at de måtte tenke nytt rundt festivalgjennomføringen og «Trøndersk Matfestival - 

Et sted nær deg» ble løsningen. 

 
FESTIVALSOMMEREN 2021 PLANLEGGER DE 3 FESTIVALER:  

 

 Trøndersk Matfestival, 29.-31.juli 2021 

 Bryggerifestivalen,  29.-31.juli 2021  

 Videreføre «Trøndersk Matfestival – et sted nær deg» 5.-7.aug 2021  

 

TRØNDERSK MATFESTIVAL - ET STED NÆR DEG  

Gjennomføringen «Trøndersk Matfestival – et sted nær deg» ga god synlighet og det ble gjennomført 

mange aktiviteter og marked lokalt. Dette er av stor verdi når de nå planlegger å videreføre Trøndersk 

Matfestival - Et sted nær deg i 2021. Den legges til påfølgende helg, etter gjennomføring i Trondheim. 

Dette vil skape ytterligere merverdi, mersmak og verdiskaping lokalt. Produsentene og serveringsteder 

med lokal mat inviterer hjem der mat og drikke produseres.  

«Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg» knyttes sterkt til arbeidet og målsettingen i European 

Region of Gastronomy. Gjennomføringen 5. – 7. august er med å bygge en sterk matregion. 



 

BIDRAG FRA KOMMUNENE  

For å kunne gjennomføre Trøndersk Matfestival – et sted nær deg 5.-7. august 2021, søker vi om 

økonomisk støtte fra alle kommunene i Trøndelag. Grunnbeløpet per kommune for å delta på 

«Trøndersk Matfestival - et sted nær deg», er kr 12.500. 

Det gir tilgang til å bruke merkevaren Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg 5. -7. august.  

 

 Alle aktiviteter og arrangementer innenfor konseptet lokalmat og -drikke får tilgang til 

profilmateriell med Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg 

 Oi! bistår med koordinering og kvalitetssikring av mat- og drikkeaktiviteter, i samarbeid med 

lokal koordinator 

 Mulighet til å styrke samarbeidet mellom lokale produsenter og serveringsted i kommunene og 

region (mat i reiselivet) 

 Mulighet til å skape en salgsarena og synlighet for de minste lokalmatprodusentene i 

kommunene – en startarena hvor de nye og mindre aktørene kan teste seg – det kan igjen gi 

rekruttering til nye mat og drikkeprodusenter 

 Gratis deltakelse for produsenten. Oi! krever ikke deltakeravgift 

 Oppføring og synlighet på egen regionside på matriketmidt.no 

 Mulighet til å synliggjøre aktiviteter i aktivitetskalender på matriketmidt.no. Her kan det 

filtreres på kommune noe som gir mulighet til en komplett oversikt over alt som skjer lokalt 
 

MARKEDSFØRINGSPAKKE  

De ønsker å vise fram alt som skjer 5. -7. august, og gi den oppmerksomheten arrangement og 

aktiviteter fortjener. For å få til dette kan kommunen velge å bli med på en markedsføringspakke til 

kr 7.500,- som synliggjør aktivitetene i kommunen og regionen.  

 

 Pressemeldinger om generell aktivitet og enkelthistorier 

 Digital annonsering i nettaviser 

 1 helside printannonse i lokalavis, uka før festivalen 

 Synlighet i Trøndersk Matfestival sine kanaler gjennom innlegg og annonsering (Facebook, 

Instagram og TikTok/ Snapchat) Kanalene har mange følgere og god rekkevidde i hele 

regionen 

 

Økonomi: 

 

Inntekter   

Bidrag fra alle kommunene 460 000 

Markedsføringspakker fra kommunene 270 000 

Samarbeidspartnere 500 000 

SUM 1 230 000 

  Kostnader   

Ledelse, organisering 290 000 

Markedsføring 390 000 

Koordinering av aktivitet 550 000 

SUM 1 230 000 

 

Det søkes om 20.000 kr fra næringsfondet. 



 

Vurdering: 

 
I juni-runden – kommunalt næringsfond – har vi 11 søknader til behandling. Vi har et totalbudsjett på 

700.000 kr og det er søkt om totalt 1.341.000 kr. 

 

I kommunestyrets møte – 27.05.2021 - SAK 99/21 (ESA 20/2582) – ble følgende vedtatt: 

 

1. Det innføres 4 søknadsfrister i året; 1. mars, 1. juni, 1. september og 1. desember 

2. Den økonomiske rammen for hver tildelingsrunde settes til 700.000 kr 

3. Innkomne søknader blir behandlet i en og samme sak, der prioritereringer og tildelinger skjer 

innenfor rammen på 700.000 kr 

I tillegg: 

 

Kommunestyret har utvidet styringsdokumentet «satsningsområder» og pålegger administrasjonen å ta 

hensyn til følgende faktorer i vurderingen av nye søknader:  

 

a) Konkurransevridning må diskuteres grundigere 

b) Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender 

c) Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring - Tydeligere fokus på hovednæring 

d) Ha fortsatt fokus på primærnæringer - fiskeri og jordbruk/ matproduksjon 

e) Tilskuddet skal være utløsende. Det gjelder også om totalinvesteringen er høy og 

tilskuddsbeløpet blir en marginal del av finansieringen 

f) Aldersgrense på 18 år 

g) Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen 

h) Definisjonen av «lettomsettelige varer» skal skjerpes. Det skal legges inn en klausul om at det 

man investerer i, der man får tilskudd fra Næringsfondet, ikke kan selges i løpet av 2 år 

i) Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen innen 3 år etter mottatt tilskudd. Hvordan 

har utviklingen vært. Hvor viktig var støtten fra Næringsfondet 

j) Tilskuddsmottakere skal inviteres til formannskapet – informere om hvordan bedriften har 

utviklet seg 

 

Vurdering av innkomne søknader: 

 

Søker Tiltak/ Prosjekt Vurdering 

Hanna Daaes Hus, Sula Renovering Innstilling: 100.000 kr 

Arbeidet som gjøres på Sula er spennende og viktig. Etablering av galleri og kunstmuseum styrker 

Øyrekka og bidrar til at man tiltrekker seg flere gjester/ turister til Sula, noe som også får 

ringvirkninger for hele Øyrekka. 

Furberg Plastsveis & Service Investering i utstyr Innstilling: 63.000 kr 

Et positivt tilskudd til næringslivet på Frøya og kan lede til at virksomheten kan få flere ansatte. 

Inga-Lill Reppe Oppstart birøkter, investeringer Innstilling: 50.000 kr 

Vi opplever at flere satser på honningproduksjonpå Frøya. Næringsfondet skal ha fokus på 

matproduksjon. Birøkt utnytter de naturgitte forutsetningene vi har på Frøya. Dette er ikke ei 

hovednæring. 

Åkervika Birøkt Honningprod., driftsbygn, bifolk Innstilling: 100.000 kr 

Som over. Søker har opplevd at bi-samfunnene ikke har overlevd vinteren og tar forholdsregler for 

å sikre overvintring. Dette er ikke ei hovednæring. 

HEVD Nettverk nærings- og samfunnsint Innstilling: 0 kr 



Hevd er et begrenset nettverk som gjennomfører arrangement, med målsetting å dele erfaringer, 

kunnskap og kompetanse. De baserer seg på kontingent fra medlemmer og sponsorinntekter fra 

næringsliv. Vurderer at dette ikke faller innenfor retningslinjene for næringsfondet. 

Sjøbjørg AS Eko-produksjon tang/ tare Innstilling: 0 kr 

Prosjektet har allerede fått støtte fra Innovasjon Norge og Regionalt Forskningsfond og skal inn i 

ny F&U-fase. Et tilskudd til prosejktet har ikke vært utløsende. 

Marine Metall Opplæring Innstilling: 100.000 kr 

Viktig for bedriften og skaper markedsfordeler som de kan dra nytte av også mot kunder utenfor 

kommunen. Positivt tilskudd til lokalt næringsliv, kompetanseheving. Tilskuddet vurderes som 

utløsende. 

Øyrekka Turistinformasjon Sommerpass-prosjektet Innstilling: 50.000 kr 

Virksomheten er en medlemsorganisasjon og en viktig funksjon for utvikling av reislivsnæringa, 

spesielt i Øyrekka men også for flere aktører på FastFrøya. Viktig at samarbeidet med den fysiske 

turistinformasjonen på Sistranda ivaretas. 

Frøya Næringsforum Tunnelrehab Kom.strategi Innstilling: 50.000 kr 

Det er et viktig arbeid som gjøres på mange fronter. Kommunikasjonskampanjen er lagt opp som et 

spleiselag der næringslivet i regionen er utfordret. 

Dalpro AS Trøndersk Matfestival 2021 Innstilling: 100.000 kr 

Det er søkt om 150.000 fra både Frøya og Hitra kommune for gjennomføring av Trøndersk 

matfestival 2021. Frøya kommune har avsatt 50.000 i budsjettet for 2021, så søknadsbeløpet til 

næringsfondet er på 100.000 kr. Dette har vært en viktig satsning for kommunen og 

matprodusentene i regionen. Korona-situasjonen ledet i 2020 til at den alternative matfestivalen – et 

sted nær deg – ble etablert. Det ble en suksess og de velger å videreføre den også i 2021. Fortsatt 

blir matfestivalen i Trondheim sentrum kraftig begrenset pga korona-situasjonen. Denne søknaden 

gjelder de innsatser som gjøres lokalt av Dalpro. 

Oi! Trøndersk Mat & Drikke Trøndersk Matfestival 2021 Innstilling: 20.000 kr   

Søknaden gjelder de insatser som Oi! Trønders Mat & Drikke tilbyr på overgripende plan. Denne 

er kommunisert gjennom Lakseregionen og en søknad som har gått til alle kommuner i regionen. 

 

 

Summering innstilling: 

 

Søker Tiltak/ Prosjekt Innstilling 

Hanna Daaes Hus, Sula Renovering 100 000 

Furberg Plastsveis & Service Investering i utstyr 63 000 

Inga-Lill Reppe Oppstart birøkter, investeringer 50 000 

Åkervika Birøkt Honningprod., driftsbygn, bifolk 100 000 

HEVD Nettverk nærings- og samfunnsint 0 

Sjøbjørg AS Eko-produksjon tang/ tare 0 

Marine Metall Opplæring 100 000 

Øyrekka Turistinformasjon Sommerpass-prosjektet 50 000 

Frøya Næringsforum Tunnelrehab Kom.strategi 50 000 

Dalpro AS Trøndersk Matfestival 2021 100 000 

Oi! Trøndersk Mat & Drikke Trøndersk Matfestival 2021 20 000 

    633 000 

 

 



Kommunedirektøren tilrår derfor at det tildeles tilskudd til: 

 

 Hanna Daaes Hus, Sula – 100.000 kr 

 Furberg Plastsveis & Service – 63.000 kr 

 Inga-Lill Reppe – 50.000 kr 

 Åkervika Birøkt – 100.000 kr 

 Marine Metall – 100.000 kr 

 Øyrekka Turistinformasjon – 50.000 kr 

 Frøya Næringsforum – 50.000 kr 

 Dalpro AS – 100.000 kr 

 Oi! Trøndersk Mat & Drikke – 20.000 kr 

 

 Søknadene fra HEVD og Sjøbjørg AS avslås. 

 

 Tilbud om tilskudd skal aksepteres innen 3 måneder. Hvis tilbud ikke er akseptert innen 

tidsfristen kan tilbudet falle bort  

 Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan kommunen 

avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis tilbakebetalt. Søkeren har plikt 

til å varsle kommunen om slike forhold  

 Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år etter 

tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i spesielle tilfeller, 

forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt  

 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. Resterende 

utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år etter at søknaden er 

innvilget 

 Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen innen 3 år etter mottatt tilskudd 

 

Fonderte midler innen vedtak beløper seg til kr. 3.014.627 

 

 

 

 











Tilbudene jeg har på dette kan sendes over om dere er positive 

til dette. 

 

Driftsbudsjett; 
2021; Inntekter er satt til 350 000 og kostnader evt til innkjøp er 

satt til 180 000. 

 

2022; Inntekter er satt til 450 000 og kostnader evt innkjøp er 

satt ned til 150 000. 

 

2023; Inntekter er satt til 650 000 og kostnader er satt opp til 

300 000, dette innebærer innkjøp av økt utstyrsmengde, på sikt 

vil innleid arbeidskraft tiltre. 

 

Kontrakter og avtaler; 

Næringslivet i øyregion er positivt til å leie inn firmaet til 

plastsveising, de er villig til å inngå avtale men ikke før utstyret 

er fremskaffet 

 

Lurer dere på noe så vennligst ta kontakt, jeg har både budsjett å 

tilbud på utstyr liggende her hjemme, håper på positivt svar. 

Dette kan sendes over på mail, 

 

 

 

Mvh Vidar Furberg 

 

Vidar Furberg 

Vikan Settefisk 

Norge 

Mail priv:  vidarfurberg414@gmail..com 

 

 

innholdet 

Mob:     +47 45416178 
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Merk at hjelpetekster er markert med grått og er i kursiv. Disse kan fjernes før innsending av 
søknaden. 
 

1 Opplysninger 
 

Navn på søker/bedrift: Inga-Lill S Reppe 

Fødsels- / organisasjonsnummer:  

Kontaktperson (hvis annet enn 
navn på søker): 

 

Veiadresse: Steinfjærveien 41 

Postnr. / Sted: 7270 Dyrvik 

E-post: Ingalill.soreng@gmail.com 

Telefon: 92449227 

Evt. hjemmeside:  

Evt. side på Facebook:  

Navn på bank: Sparebank 1 Midt Norge 

Kontonummer: 4224.05.94549 

 

2 Beskrivelse og organisering 

2.1 Beskrivelse 

Beskriv prosjektet 
- Bakgrunn for å sette i gang prosjektet 
- Mål som er satt i prosjektet 
- Hvor viktig for prosjektet er støtte fra det kommunale næringsfondet? 

 
Bakgrunnen for å starte med næringsdrivende birøkt er for å bedre landbruket for bøndene i 
form av pollinerende honningbier. Dette vil bidra med en økning av honningbier, blomster 
flora og ikke minst vår verdifulle kystlynghei. Det vil gi meg som birøkter en spesielt god 
lynghonning som jeg vil selge til folket via butikk, nettsalg og direktesalg. Jeg har også i mine 
tanker å invitere barn/skolebarn til bigården slik at de får lære litt om hva bienes viktige 
oppgaver er for naturen og om hva naturen gir til oss fra biene. For å få dette 
gjennomførbart er det viktig for meg å få støtte fra det kommunale næringsfondet, da det er 
en del kostbare investeringer i form av utstyr.  
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2.2 Prosjektorganisering 

Prosjektansvarlig er den som har: 
- det totale økonomiske ansvar 
- ansvar for at prosjektplan og mål er i samsvar 
- overordnet kvalitetssikringsansvar 
- leder en evt. styringsgruppe 
- leder og gjennomfører Beslutningspunktmøtene og skriver protokoll 
- følger opp rammene for prosjektet og ekstern informasjon 

 
Prosjektleder har det operative utøvende ansvar for prosjektet og rapporterer direkte til 
prosjektansvarlig. 
 
Prosjektdeltakere har ansvarsområder/oppgaver i prosjektet og rapporterer til prosjektleder 
 
Om nederste tabell ikke er nødvendig for ditt prosjekt slettes den. 
 
 
 

Navn Rolle Mobil E-post 

Inga-Lill Søreng Reppe Prosjektansvarlig 92449227 Ingalill.soreng@gmail.com 

Inga-Lill Søreng Reppe Prosjektleder   

 
 
Prosjektdeltakere: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Navn Ansvarsområder/oppgaver 

Inga-Lill Søreng Reppe Jeg vil ha ansvar for det fulle og hele prosjektet. 

  

  

  

  



Søknad til kommunalt næringsfond  Mal 1 – Blått Kompetansesenter AS 4 

 
 
 

2.3 Milepæler 

Milepælene kan blant annet si noe om når viktige beslutninger skal være tatt, mål er 
oppnådd og viktige aktiviteter er gjennomført. Frister som gjelder for prosjektet må tas med. 
Milepælene vil bli brukt til å måle tidsavvik i prosjektet. Sett inn milepæler som viser til en 
konkret dato og en beskrivelse av hva som skal ha vært gjennomført. 
 
 

Beslutninger, mål, 
aktiviteter,  
frister etc 

Dato  
planlagt 

start 

Dato  
planlagt  
ferdig 

Kommentar 

Oppstart 
enkeltmannsforetak 

Medio Mai 
2021 

Mai 2021  

Innkjøp utstyr Mai 2021 August 
2021 

 

Godkjent Næringslokale Mai 2021  Leie 

20 Bifolk/kuber Mai 2021 August 
2022 

 

    

    

    

 
 

3 Aktiviteter – hva som skal gjøres i prosjektet 

3.1 Aktivitet 1:  

 Hva skal aktiviteten resultere i? 

 Hvem skal utføre aktiviteten? (samsvarer med tabell under pkt. 2.2) 

 Punktvis liste av oppgaver for denne aktiviteten 
Aktiviteten skal resultere i salg av Lynghonning 
Pkt.2.2 Jeg som driver 
Røkting /Høsting av honning 
Slynging/Honningbehandling 
Tapping av honning 
Sluttprodukt 
Salg 

 
 

3.2 Aktivitet 2:  

 Hva skal aktiviteten resultere i? 

 Hvem skal utføre aktiviteten? (samsvarer med tabell under pkt. 2.2) 
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 Punktvis liste av oppgaver for denne aktiviteten 
 
 

3.3 Aktivitet 3:  

 Hva skal aktiviteten resultere i? 

 Hvem skal utføre aktiviteten? (samsvarer med tabell under pkt. 2.2) 

 Punktvis liste av oppgaver for denne aktiviteten 
 
 
 

3.4 Aktivitet 4:  

 Hva skal aktiviteten resultere i? 

 Hvem skal utføre aktiviteten? (samsvarer med tabell under pkt. 2.2) 

 Punktvis liste av oppgaver for denne aktiviteten 
 
 
 
 

4 Økonomi 
 

4.1 Investerings- og finansieringsplan 

Evt detaljert budsjett som vedlegg  
 

Investeringer hva skal kjøpes Finansiering 

F.eks. utstyr, kurs, tjenester Beløp F.eks. egenkapital, lån, fond Beløp 

Honningslynge 25000   

Honningløsner 53000   

Røremaskin 25760   

Tappestasjon 35310   

Sentrifuge 40000   

Kuber Ca. 25000   

Arbeidsklær 6000   

Bifolk/Bier 10stk Ca.40000     
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Sum: 249070 Sum:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Driftsbudsjett 1.-3. år 

Evt detaljert budsjett som vedlegg  
 

Driftsbudsjett:  

  År 1 
2021 

  År 2 
2022 

  År 3 
2023 

  Inntekter Kostnader   Inntekter Kostnader   Inntekter Kostnader 

                 

10 kuber første 
år 

ca 35000         

 20 kuber 2 år      Ca 
70000 

    

 40 kuber 3 år          Ca 
140000 

            

            

    Ca10000      Ca 15000     Ca 20000  
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SUM                 

 

 

 

 

5 Kontrakter og avtaler 
 
List opp hvem du evt har kontrakter og/eller avtaler med. Det kan blant annet være 
samarbeidspartnere, prosjektdeltakere, leverandører. Legg ved kopier av 
kontraktene/avtalene. 
 



Tilleggsinformasjon 
 
Bier i kuben  
 
Inne i en kube finner vi ei eggleggende dronning og ikke-reproduktive kvinnelige arbeidere. 
Den eneste mannlige typen er dronen som har kun en jobb og det er å parre seg med 
dronningen. Etter at oppdraget er utført så dør dronen. Arbeidene honningbier er i stand til 
å leve i seks uker, mens dronninger kan overleve opptil fem år. En dronning kan plassere 
opptil 2000 egg innen en enkelt dag.  
Dronningens gemytt/adferd bestemmer om kuben kapasitet og adferd. Så en hissig kube 
løses med å skifte ut dronningen. 
 
 

                                                             
Figur 7   Her bor ca. 60000 bier med ca 50 kg honning 

 
 
Alt hva biene gjør i løpet av vår og sommersesongen er en forberedelse på vintersesongen, å 
ha nok mat, plass og varme er det viktigste for kolonien. Birøkterens jobb er å tilpasse alle 
faktorene til en optimal løsning for kolonien. Birøkteren passer på hygienen, sykdommer, 
mat og at kuben har et godt inneklima. 
 
 
Mine kuber  
 
Hver kube har et navn. Kubene er navngitt etter kvinnene i min familie, så Augusta og 
Målfrid er navnene på de to gjenlevende kubene. Etter hvert som det blir flere kuber så får 
de sitt navn basert på det kvinnelige slektstreet. Navnene på kuben er synlig utenifra, som et 
dørskilt ovenfor flyåpningen, selve bihuset har fått navnet Familie. Bikuben får sitt navn etter 
lynne, karakter og personlighet som passer til mine tanter og svigerinner ect.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Guri Kunna  
 
Men det er en kube jeg ikke er i slekt med og det er forskningskuben Guri Kunna. Denne 
kuben er spesiell, den er utstyr med måleutstyr som temperatur, fuktighet og vektmåler. I 
tillegg har den glassvegg slik at vi kan se inn i kuben. Denne kuben er tiltenkt som en 
visningskube. Jeg har en tanke om å ta kontakt med Guri kunna videregående skole for å 
tilby min kunnskap og muligheten til å bli kjent med birøkting. Jeg tenker at matfag og 
naturbruk kunne ha en interesse i selve røktinga og produktet. 
 

 
Figur 8 Visningskube 

 
100% Bærekraft 
 
På 80 tallet hadde vi i Norge ca 80000 kuber rundt omkring i kongeriket, men siden den gang 
har vi ikke klart å holde rekrutteringen intakt. I dag har vi ca 40000 kuber i Norge. Å drive 
med birøkting er 100 % bærekraft. 
Frøya har rikelig med lyngområder fra Titran til Sistranda og vi kunne sikkert ha produsert 
titusenvis av kilo med ekte lynghonning fra Frøya dersom forholdene hadde ligget til rette.  
En bikube produserer ca. 30-50 kg honning i sesong. 
Når våren kommer og temperaturen stiger over 9-10 grader, står en hel hær klar til å besøke 
plantene. Utover våren og sommeren øker antallet bier i kuben sterkt.  
 
Rundt St. Hans er det på det meste med 50- 60.000 bier pr kube. Alle arbeiderne deler 
samfunnets oppgaver mellom seg etter et nøyaktig system. Den største og viktigste jobben 
er å finne mat nok til å fôre yngelen, samt til å lagre mat til den kommende vinteren. 
 
Våre bier har en rekkevidde på ca 3 km. Den er en flittig arbeider som jobber for felleskapet 
og som sikrer landbruket bedre pollinering av frukt, bær og frøvekster. De fleste arter som 
dyrkes til mat og fôr er avhengige av pollinerende insekter, enten direkte for at vi skal få 
avling eller indirekte slik at vi får frø å så. For oss på Frøya vil biene ha en indirekte positiv 
virkning på ville bær, som bringebær, molter, tyttebær og blåbær og mye mer. 
 
Pollinering 
 
Pollineringsoppdrag er en kjent tjeneste birøkteren kan bidra med. Jeg ser for meg en 
tjeneste der grendelaget kan låne mine bier for å holde pollinerings aktiviteten oppe for 
planter, bær, frukt. Denne oppgaven skal jeg fokusere på både for rekrutteringen sin skyld og 
pollineringsbehovet vår fauna har.  
 



                                                      
       

        

 

 

 

 

Frøya kommune 

v/kommunalt næringsfond 

Postboks 152 

 

7261 SISTRANDA 

HEVD 

c/o Maren Hjelmeland 

Kjerkbakkan 29 

7240 Hitra 
 

Org.nr: 825 862 412 
 

Telefon: 92 85 24 49 
E-post: maren.hjelmeland@admento.no 

 
Fillan, den 14/04-2021 

 

SØKNAD TIL KOMMUNALT NÆRINGSFOND – FRØYA KOMMUNE 
 

 
 
HEVD ble etablert med formål å tilrettelegge for erfaringsutveksling, kompetanseheving og personlig 

utvikling blant nærings- og samfunnsinteresserte i øyregionen, med hovedvekt på nettverksbygging.  

 

Styret representerer ulike bransjer i øyregionen; havbruksnæringen, bank, detaljhandel, regnskap og 

rådgivning. På hver sin kant har alle kjent et behov for å finne en arena for å dele erfaringer, styrke sin 

kompetanse og møte mennesker med samme engasjement og interesser.   

 

Foreningen har tro på at HEVD, igjennom planlagte aktiviteter, skal kunne bidra til følgende utvikling:    

 

Å skape en arena for relasjonsbygging og økt samhandling på tvers av bransjer og samfunn i øyregionen ved 

å dele erfaringer, kunnskap og kompetanse. Det skal være en arena hvor man på tvers av yrke og bransje 

kan dra nytte av hverandre, og overføre ny lærdom og kunnskap til medlemmenes respektive arbeid og 

arbeidsplass.  

 

Foreningen vil sette lys på, eller inkludere, flere aktører i næringslivet - store som små. Dette vil bidra til 

økt kunnskap om hvilket næringsliv det er i øyregionen. Ved sterkere relasjoner og kunnskap på tvers av 

bransje og samfunn ser foreningen en mulighet for å belyse kommunen og det den har å by på, både som et 

samfunn og et næringsliv. Arenaen vil også gi økt mulighet for rekruttering i og utenfor øyregionen, 

forhåpentligvis økt tilflytting, og et attraktivt sted å etablere seg. Foreningen vil danne en arena for diskusjon 

og nytenking i samarbeid med hverandre, bringe frem nye spirer og tilrettelegge for utvikling både personlig, 

og i nærings- og samfunnslivet.  

 

Vi ønsker å søke om midler for å legge til rette for og skape aktivitet. Aktivitetene vil i hovedsak finansieres 

med kontingent fra medlemmer og inntekter fra arrangement og aktiviteter. Midlene planlegges brukt til 

bl.a. seminarer, studentaktivitet og nettverksbygging. Et arrangement er forventet å koste rundt kr. 40.000 

dersom arrangementet har 50 deltakere.   

 

På bakgrunn av de ønskede aktivitetene det kommende året søker vi om kr. 100.000 for å i hovedsak betale 

bevertning, lokaler og foredragsholdere.   

 

 

Med vennlig hilsen 

HEVD 

 

Maren Hjelmeland 

Maren Hjelmeland 

Styreleder 



HEVD

Budsjett 2021

Kostnadsplan 2021 Sum

Arrangement 200 000,00    200 000,00        

Sum kostnad 200 000,00    200 000,00        

Finansieringsplan 2021 Sum

Tilskudd næringsfond 100 000,00    100 000,00        

Sponsormidler 50 000,00      50 000,00          

Kontingenter 50 000,00      50 000,00          

Sum finansiering 200 000,00    200 000,00        
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Prosjektnavn
Development techniques of processing/preserving seaweed for sustainable value creation.

Kontaktopplysninger
Prosjektansvarlig/ -eier:     
SjøBjørg AS

Kontaktperson:
Jessica Ohren

Adresse:
Leirvikveien 277

Postnr.:
7273

Poststed:
NORDDYRØY

Mobil:
47 47319356

Telefon:
-

Telefon arbeid:
47 47319356

E-post:
jessica@sjobjorg.no 

Bankkonto:
43121480329

Organisasjonsnummer: 
917786992

Antall årsverk (heltid/deltid):

2 / 1

Prosjektinformasjon
Type virksomhet / type støttemottaker

Development of health products / dietary supplements / extracts / powder and derivatives 
based on e.g. seaweed.
Production of health products / dietary supplements / extracts / powder and derivatives based 
on e.g. seaweed.
Sales of health products / dietary supplements / extracts / powder and derivatives based on e.g.
seaweed.

Forretningside / mål og innhold med prosjektet

Startdato: 15.06.2021 Sluttdato: 31.05.2022
In cooperation with NTNU (Dep.Engineering), we will be designing and developing a new 
“eco-harvesting” technology system(NorSea Log) which will create a new approach in 

seaweed harvesting in Norway. The design of the new technological system will include 
different possibilities going from exploitation of concrete software and hardware modules up 
to services built with those culminating with an ecosystem allowing integration and 
management of other players doing business with the NorSea solution.

Hvem som eier prosjektet / deltakere i prosjektet i tillegg til støttemottaker

Prosjekt eier : Sjøbjørg AS Org nr 917 786 992

Kostnadsplan og finansieringsplan

Kostnadsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01. Project coordination and management 600 000   600 000
02. Mapping and analysis -potential harvest areas 150 000   150 000
03. Raw material sampling in all harvesting areas. 160 000   160 000
04.Laboratory Analysis of raw material from areas. 65 000   65 000
05. Development design of NorSeaLog technology. 100 000   100 000

Søknad om - Bedriftsrettet-/etablererstøtte



- 2 -

Sum kostnad 1 075 000 1 075 000

Finansieringsplan
Tittel 2020 2021 SUM

01. Tilskudd fra næringsfondet 500 000   500 000
02. Lån i bank    0
03. Egenkapital 125 000   125 000
04. Eget arbeid 450 000   450 000
05. Andre finansieringskilder    0
Sum finansiering 1 075 000 1 075 000

Tilskudd/finansiering fra andre
Ingen.

Andre opplysninger
The market for food originated from seaweed is growing strongly, regionally, nationally and 
internationally. Our project will develop a local ecological-sustainable technology for 
integrating relevant biomass, with healthy attributes, raw materials & premium bio-
components grade for high-value markets. A perspective analysis has shown that the turnover 
value in the Norwegian seaweed industry can be increased from NOK 1.5 billion today to 
NOK 40 billion in 2050.

Har du/dere søkt andre offentlig instanser om tilskudd til prosjektet/tiltaket: Nei

Mottatt bagatellmessig støtte de tre siste regnskapsårene: Ja
2018 - Innovasjon Norge - NOK 400.000
2018 - RFF Midt - NOK 500.000
2020 - Innovasjon Norge - NOK 300.000

Begrunnelse for avslaget
Vi har ikke fått avslag.

Geografi
1620-Frøya

Vedlegg

Dokumentnavn Filstørrelse Dato

Søknad  04 mai 2021 kommunalt næringsfond.pdf   286 570 04.05.2021
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1 Opplysninger 

 

Navn på søker/bedrift: SjøBjørg AS 

Fødsels- / 
organisasjonsnummer: 

917786992 

Kontaktperson (hvis annet enn 
navn på søker): 

Jessica Ohren 

Veiadresse: Leirvikveien 277 

Postnr. / Sted: 7273 Norddyrøy 

E-post: jessica@sjobjorg.no 

Telefon: 47319356 

Evt. hjemmeside: www.sjobjorg.no 

Evt. side på Facebook: www.facebook.com/sjobjorg 

Navn på bank: Hemne Sparebank, Hitra 

Kontonummer: 4312.14.80329 

 

2 Beskrivelse og organisering 

2.1 Beskrivelse 
In cooperation with NTNU (Department of Mechanical and Industrial Engineering of Faculty of 
Engineering) we will be designing and developing a new “eco-harvesting” technology system (NorSea 
Log) which will create a new approach in seaweed harvesting in Norway.  
The design of the new technological system will include different possibilities going from exploitation of 
concrete software and hardware modules up to services built with those culminating with an ecosystem 
allowing integration and management of other players doing business with the NorSea solution. All the 
potential directions for the products will be explored in the project. NorSea technology will improve 
efficiency during harvest, optimize resources, minimize downtime, reduce costs and losses due to 
storage and preservation and increase the production quality rate by eliminating the use of chemicals 
that reduce the quality of the final product. 
 
The technology will provide a full traceability of raw material by the usage of pre-scanning of raw 
material prior to harvesting. With a custom developed technology which will enable scanning of un-
preferred components, such as heavy metals like Arsenic, preferred components for multiple 
formulation platforms within the premium markets, pharmaceuticals, cosmetics and functional food. 
The technology will provide a strong foundation in the prevention of over-harvesting, since the seaweed 
plants with best possible bioactive components will only be harvested and will generate a strong 
statement within sustainably and environmental field in Norway. Frøya and its surroundings is a very 
relevant area for pilot trials, where NTNU will be able to implement a strategic plan of action in relation 
to software and hardware development in cooperation with SjøBjørg AS.  

This will demonstrate a broad understanding of how we can create and establish a sustainable system 
for various seaweed species for future food, wellness/health products as a source of high-
quality/premium bioactive components. The bioactivity in seaweed is very variable between harvesting 
areas, which can affect the formulation of products accordingly, especially within the premium market 
segment. 
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Hvor viktig for prosjektet er støtte fra det kommunale næringsfondet på Frøya? 

Therefore, there is a great need to explore a new business method which will provide accurate mapping 
of seaweed areas by using molecular DNA for specific batches, and GPS traceability to ensure a 
sustainable, environmentally friendly utilization (chemical free preservation) of marine bio-
resources. For this reason, it is necessary to design/develop a long-term strategy in accessing the 
global/premium market by the integration of relevant tools and methods for the Norwegian seaweed 
industry. 

2.2 Prosjektorganisering 

 

Navn Rolle Mobil E-post 

Sigurbjörg 
Danielsdottir 

Prosjektleder 46745687 sigurbjorg@sjobjorg.no 

Jessica Ohren Prosjektansvarlig 47319356 jessica@sjobjorg.no  

Halldor Sigurdsson Technical Advisor  90724468 halldor@sjobjorg.no  
 

NTNU:  
1. Dr. Andrei Lobov 
2. Dr. Anna Olsen 

 
NorSeaLog system 

development  

 
45913455 
98245032 

 
andrei.lobov@ntnu.no 
anna.olsen@ntnu.no 
 

 
                

2.3 Milepæler 

Beslutninger, mål, 
aktiviteter,  
frister etc. 

Mile- 
pælen 

Dato 
planlagt 

start 

Dato 
planlagt 

ferdig 

Kommentar 

Pre-analysis of potential 
harvesting areas. 

M 1 15 June 2021 15 August 2021 Reporting and 
documentation to be 
supplied. 

Raw material sampling in 
potential harvesting 
areas 

M 2 01 August 
2021 

30 October 2021 Reporting and 
documentation to be 
supplied. 

Laboratory analysis of 
raw material from areas 

M 3 O1 October 
2021 

31 October 2021 NTNU will prepare a 
report. 

Providing a general 
procedure of raw 
material handling 

M 4 01 Nov. 
2021 

31 Januar 2022 A script will be 
prepared for future 
references. 

Creation and designing a 
plan/procedure for 
NorSeaLog platform to 
support seaweed quality 
monitoring, processing, 
and delivery to the 
customers. 

M 5 01 Desem. 
2021 

31 May 2022 Delivering of 
blueprint. 
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3 Aktiviteter – hva som skal gjøres i prosjektet 

3.1 Aktivitet 1:  
Pre-analysis of potential harvesting areas for relevant species, rockweed/kelp. Activities will include 
among others: a detailed report on available species within areas, where both access to raw material 
and nutritional values sampling will be explored and documented. To be prepared by SjøBjørg. 

Milestone 1: Pre-analysis of potential harvesting areas. 

3.2 Aktivitet 2:  
Raw material sampling in potential harvesting areas which will meet our general requirements for 
potential bioactivity levels (fucoidan, iodine, antioxidants vitamins, proteins, minerals etc.). Activities 
will include a full documentation by implementing our DNA and GPS to ensure sustainability, 
environmentally utilization of marine bio-resources. To be prepared by SjøBjørg and NTNU. 

Milestone 2: Raw material sampling in potential harvesting areas 

3.3 Aktivitet 3:  
Laboratory analysis of raw material from testing areas and processing. Activities will include a lab 
analysis to demonstrate the bioactivity levels of different seaweed species, harvesting areas, natural 
variables (sea current, temperature, seasons etc.). To be prepared by SjøBjørg and NTNU. 

Milestone 3: Laboratory analysis of raw material from areas 

3.4 Aktivitet 4:  
Providing a general procedure of raw material handling. Activities will include methods how to withhold 
total freshness of raw material and “0-waste management”, which is a fundamental requirement for a 
detailed structural plan for harvesting and processing procedures. For example, bioactive components 
are very sensitive to external variations, such as temperature, storage, “blooming-season” etc, which 
has direct effect on end-products. To be prepared by SjøBjørg. 

Milestone 4: Providing a general procedure of raw material handling. 

3.5 Aktivitet 5:  
Creation and designing a plan/procedure for NorSealog. Activities will be based on information and 
reports that we have obtained in field work, incl. analysis methods from the laboratory work. To be 
prepared by NTNU. The design of the new technological system will include: 

1: The NorSeaLog platform to support seaweed quality monitoring, processing, and delivery to the 
customers.  (software) 

2: The NorSeaLog instrumentation solution to support analysis, harvest, and processing of seaweed 
(hardware) 

3: Improved trustable, tailored, customized and timely services for end consumers (NorSeaLog-as-a-
Service: a combination of software and hardware modules to serve particular customer needs). 

4: The NorSeaLog as an ecosystem allowing handling of existing stakeholders, expansion of stakeholders 
service-wise and region-wise. Allowing different stakeholders doing business in the ecosystem while 
setting up ecosystem rules and regulating certification processes for existing and new services providers. 

Milestone 5: Creation and designing a plan/procedure for NorSealog 
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4 Økonomi 

4.1 Investerings- og finansieringsplan 

 

Investeringer hva skal kjøpes Finansiering 

F.eks. utstyr, kurs, tjenester Beløp F.eks. egenkapital, lån, fond Beløp 
Mapping and analysis of potential 
harvest areas. 150 000 fond 150 000 
Raw material sampling and analysis 
in potential harvesting areas. 160 000 fond 160 000 
Laboratory analysis of raw material 
from areas. 65 000 fond 65 000 
Development and validation for the 
design of NorSeaLog technology. 100 000 fond 100 000 
    

    

Sum: 475 000 Sum: 475 000 

 

4.2 Driftsbudsjett 1.-3. år 

Specification of cost plan: År 1 2021 År 2 2022 
Inntekter Kostnader Inntekter Kostnader 

Project coordination and management.  
 

  300 000  300 000 

Mapping and analysis of potential harvest areas. 
 

   150 000   

Raw material sampling and analysis in potential 
harvesting areas. 

   160 000   

Laboratory analysis of raw material from areas. 
 

     65 000   

Development and validation for the design of NorSeaLog 
technology. 

    50 000     50 000 

Sum Total    725 000   350 000 

 
 

5 Kontrakter og avtaler 
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1 Opplysninger 
 

Navn på søker/bedrift: Marine Metall AS 

Fødsels- / organisasjonsnummer: 924374462 

Kontaktperson (hvis annet enn 
navn på søker): 

 

Veiadresse: Nordfrøyveien 213  

Postnr. / Sted: 7260 SISTRANDA 

E-post: roar@kn-entreprenor.no 

Telefon: 91107608 

Evt. hjemmeside: https://marine-metall.no/ 

Evt. side på Facebook: https://www.facebook.com/marinemetall 

Navn på bank: Hemne Sparebank 

Kontonummer: 4312 15 96645 

 

2 Beskrivelse og organisering 

2.1 Beskrivelse 

Vi har i stor grad grunnet Covid19 hatt utfordringer siden oppstart med å kunne treffe 

nøkkelkunder slik at vi kan oppnå ønsket omsetning. Vi ser det som formålstjenlig nå, å 

benytte tiden til å videreutvikle oss i et nyskapende prosjekt for å posisjonere- og trygge 

arbeidsplassene våre når denne pandemien er over.  

Prosjektet starter med NS-EN1090 sertifisering av ansatte som vil kunne styrke oss som 

leverandør også utenfor øyregionen og legge et enda bedre grunnlag for vekst i antall 

arbeidsplasser og i tillegg utvikle Oppdrettsnæringen.  

 

I tillegg skal vi videreutvikle vår materialtekniske kompetanse, slik at vi bedre kan 

kommunisere viktigheten av å benytte de riktige materialkvaliteter til riktig bruk til de ulike 

aktørene innen oppdrettsnæringa.  

Videre skal vi utvikle oss innen sveising og kunne tilby hygienisk design og sveising, slik at 

man minimaliserer muligheten for at man får Listeria- eller andre typer bakterier i 

produksjonslinjer på lakseslakteri.  

 

Målsetningen med en NS-EN-1090 sertifisering er at det vil kunne styrke oss som leverandør 

også utenfor øyregionen og legge et enda bedre grunnlag for vekst.  

 

Dette vil kunne påvirke og utvikle oppdrettsindustrien til å benytte mer høylegerte 

materialkvaliteter, slik at man får bedre sikkerhet, mindre bruk og kast av ulike 

konstruksjoner og tryggere mathygiene. Dette vi gi en mer bærekraftig utvikling av 

oppdrettsindustrien og bidra til lavere driftskostnader samtidig som det vil plassere Marine 

Metall i en særstilling med tanke på vekstmuligheter både i og utenfor regionen. 

 

Da det har vert et ytterst krevende år grunnet Covid19, vil støtte fra Kommunalt Næringsfond 

være utslagsgivende for at vi kan gjennomføre prosjektet. 
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2.2 Prosjektorganisering 

 

Navn Rolle Mobil E-post 

Roar Landevaag. Prosjektansvarlig 91107608 roar@marine-metall.no 

Jim Østervall Prosjektleder 91858522 jim@marine-metall.no 

 
 
Prosjektdeltakere: 

 

2.3 Milepæler 

Sett inn milepæler som viser til en konkret dato og en beskrivelse av hva som skal ha vært 
gjennomført. 
 
Opplæring og sertifisering til NS-EN-1090 og kursing av ansatte: 
 
Opplæringen omfatter krav, bruk og implementering standarden NS-EN 1090 -1, -2, og -3 
som vil bringe innovative løsninger på eksisterende produkter og vil kunne gi betydelige besparelser 
for selskapene og miljøet.  

 
Selskapet Weld IT vil komme med 2 personer som vil forestå all kursing og opplæring av de 
ansatte innen NS-EN-1090. 
Opplæring og bistand vil være skreddersydd for oss og er estimert til å ta 11 dager. 
Sertifiseringen er planlagt gjennomført i juni 2021 og gjøres av tredjepart. 
Planlagt oppstart for kursing og opplæring er uke 18/21 tidligst og skal være avsluttet 
innen utgangen av uke 22. Kurset vil avholdes over 3 perioder. 
 
4 materialkurs for lokale aktører vil avholdes av eget personell som er utdannet Metallurg 
og Korrosjonsingeniør. Eksakt dato er usikkert pga den pågående pandemien, men dette er 
foreløpig berammet i uke 35-36 og 41-42 i 2021. 
  
Opplæringen vil foregå i nært samarbeid med nyetablerte Hitra og Frøya Næringshage. 
 

3 Aktiviteter – hva som skal gjøres i prosjektet 

3.1 Aktivitet 1:  

 

Kursing og opplæring fra WELD IT i NS-EN-1090 som resulterer i sertifisering  

 

Navn Ansvarsområder/oppgaver 

Oddgeir Storø Sveisekoordinator 

Magne Jenssen Prosjektmedarbeider 

Anatolie Racavciuc Fabrikasjonsleder 

Giedrius Piecys Fabrikasjonsleder 
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3.2 Aktivitet 2:  

 

4 materialkurs over 2 dager vil avholdes av eget personell som er utdannet Metallurg og 

Korrosjonsingeniør slik at vi bedre kan kommunisere viktigheten av å benytte de riktige 

materialkvaliteter til riktig bruk til de ulike aktørene innen oppdrettsnæringa. I tillegg skal vi 

utvikle oss innen sveising og kunne tilby hygienisk design og sveising, slik at man 

minimaliserer muligheten for at man får Listeria- eller andre typer bakterier i 

produksjonslinjer på lakseslakteri. 

 

3.3 Aktivitet 3:  

 

Sertifiseringen er planlagt gjennomført i juni 2021 og gjøres av tredjepart A3 Cert som er et 
akkreditert sertifiseringsorgan. 
 

4 Økonomi 
 

4.1 Investerings- og finansieringsplan 

 
3  
Mottatt offentlig støtte tidligere: Nei 
 
 
 

Investeringer hva skal kjøpes Finansiering 

F.eks. utstyr, kurs, tjenester Beløp F.eks. egenkapital, lån, fond Beløp 

Lønnskostnader  214500 Egenkapital  272500 

Opplæringstiltak kostnader  258000   

  Kommunalt Næringsfond  200000 

Sum: 472500 Sum: 472500 

 

NS-EN-1090: 

Ekstern kursholdere inkl. reise og overnatting:                  kr. 95.000,- (Periode Uke 17 – 23) 

Ekstern sertifisering med opplæring av ansatte:                 kr. 75.000,- 

Egne timer/lønn til 5 ansatte: 11dager à 520kr/time           kr. 214.50 

                                                                                  SUM: kr. 384.500,- 

Materialkurs: 

4 kurs à 2 dager 800kr/time                                                Kr. 48.000,- 

Leie av kurslokale på Frøya kr. 5.000/dag.                        Kr. 40.000,- 

                                                                                 SUM: Kr. 88.000,- 
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4.2 Driftsbudsjett 1.-3. år 

Evt. detaljert budsjett som vedlegg  
 

Marine Metall AS er en produksjonsbedrift med 6 ansatte som tilbyr sveise og metallarbeid av 

ulik art og startet opp sin virksomhet 1. mars 2020 og er således ny-oppstartet bedrift og har 

kun hatt drift igjennom 3 av 4 kvartaler i 2020.  

 

Av den grunn har vi ikke noe komplett Årsregnskap å vise til. 

 

De opprinnelige budsjetter og vekstplaner er blitt satt til side. 2 personer har vært permittert 

og 1 har sagt opp som følge av covid19.  

 

Egenerklæring - Selskapet betjener i dag sine forpliktelser og har egenkapitalen i behold. 

Grunnlaget for fortsatt drift er til stede og det investeres fortløpende i produksjonsmateriell. 

Regnskap for 2020 kan ettersendes, så snart disse er ferdige fra BDO. 

 

 

 

5 Kontrakter og avtaler 
 
Weld IT AS: Leverandør av systemet Weld IT som sertifiseringen bygges rundt.  

De forestår også opplæring. (Se vedlagt avtale) 
 
 

Hallgeir Fredagsvik AS: Ekstern bistand i sertifiseringsarbeidet. (Egen avtale vedlagt) 
 
A3 Cert:  Akkreditert serifiseringsorgan som har lang erfaring med 

sveisekvalifiseringer. (Ingen spesifikk avtale. Fakturerer etter regning.) 
 
 
 



Weld ITAS

Opplæringsavtale

Mellom:

Weld ITAS

&

Marine Metall AS

Vi viser til tilbud og korrespondanse med avklaringer på telefon.

Det er i dag, 25.03.2021, inngått avtale mellom Weld IT AS og Marine Metall AS om levering av alle
tjenester som skal lede opp mot en NS-EN-1090 og NS-ISO-3834-2 sertifisering.
Dette inkluderer tilgang på Weld IT sine systemer og opplæring i bruken av disse.
Weld IT AS vil stille med eget personell som vil foreta opplæringen av de ansatte i Marine Metall sine
lokaler, forutsatt at det ikke er lokale eller nasjonale Corona restriksjoner til hinder for dette.

Oppstart og gjennomføring av opplæring vil starte tidligst i uke 17/21 og være ferdig uke 22/21.
Dette avtales nærmere.

Selve sertifiseringen og endelig godkjenning er ikke Weld IT AS ansvarlig for, da dette må gjøres av
eksternt, akkrediterte tredjepart selskap. Dette må Marine Metall AS bestille og avtale selv.

Pris/Kostnader:

Weld IT system med opplæring: kr 75.000,-Dette faktureres etter at avtalt oppstart med 21 dagers
betalingsfrist.
Reisekostnader, diett og opphold faktureres etter medgått tid og kostnader. Det vil normalt være
behov for 2-3 møter/gjennomganger i forkant av en revisjon.

Dato: 25.03.2021



                                                                                          Org nr 919 885 947MVA 
 
 
 
 

Trondheim 22.02.2021 
 
AVTALE 
 
 
Det er i dag, 22.02.2021, inngått avtale mellom Hallgeir Fredagsvik AS og Marine Metall AS om 
levering av bedriftsintern støtte og opplæring som skal lede opp mot en NS-EN-1090 og NS-ISO-3834-
2 sertifisering.  
Hallgeir Fredagsvik AS vil stille med eget personell som vil foreta opplæringen av de ansatte i Marine 
Metall sine lokaler, forutsatt at det ikke er lokale eller nasjonale Corona restriksjoner til hinder for 
dette.  
Intern oppfølging vi foreløpig vare ut året. 
 
Oppstart og gjennomføring av opplæring vil starte tidligst i uke 10/21 og være ferdig uke 52/21. 
Dette avtales nærmere. 
 
Pris/Kostnader: 
 
Hallgeir Fredagsvik AS fakturerer reisekostnader, diett og opphold faktureres etter medgått tid og 
kostnader.  
Medgått tid faktureres etter returnerte, signerte timelister. Timerate er kr. 950,- 
 
 
 
 

 
_____________________________ 
 
Hallgeir Fredagsvik 
Daglig Leder 
 



Bogøyvær 2. mai 2021

Til Frøya kommune/Frøya formannskap
v/næringsrådgiver Nils Jørgen Karlsen

SØKNAD KOMMUNALT NÆRINGSFOND VÅR 2021

Øyrekka Turistinformasjon søker kommunalt næringsfond om støtte til vårt bidrag og
arbeide inn mot;

• «Sommerpass» prosjektet. Et pilotprosjekt i regi av At'B og Trøndelag Reiseliv –et
prosjekt det satses stort på og som har muligheter for å utvikles videre, dersom
prosjektet oppnår ønsket effekt. Kort fortalt innebærer «Sommerpasset» at du kan
reise så mye du vil med båt/tog/buss i hele Trøndelag, til en svært lav pris.
Motivasjonen er todelt: Få folk til å benytte kollektivtransport også på ferie, samt
motivere til økt besøk hos Trøndelags turistdestinasjoner/attraksjoner. Ideen er
hentet fra Helgelandskysten - som har lyktes med et tilsvarende konsept.

• Videre arbeide sommer 2021 (mai/juni/juli/august) for å sikre tilflyt av turister også i
høstsesongen (sommersesongen går i stor grad «av seg selv» –i hvert fall gjelder
dette for spisesteder og andre dagsbaserte opplevelsestilbud). Økt etterspørsel i
høstsesong vil være kjærkomment for Frøyas samtlige turistaktører, som altså
trenger et langt større trykk og omsetning i skuldersesonger for å sikre drift og kapital
til nyinvesteringer.

En kort beskrivelse av arbeidsoppgaver knyttet til dette:

• Forslag til konkrete aktiviteter og aktører som kan egne seg til «Silence seeker»
målgruppen, som Trøndelag Reiseliv ønsker å rette seg mot. Koordinering de enkelte
aktører.

• Reiseforslag basert på 1-ukes opphold i Trøndelag, hvor Øyrekka er inkludert. Ulike
forslag basert på ulik lengde av opphold.

• Gjennomgang av At'Bs rutetider får å finne ut hvordan slike alternativer kan la seg
gjennomføre, enten det dreier seg om opphold basert på ukedager, helgedager, eller
en miks av dette.

• Konkrete innspill til At'B på hvilke ruteendringer som må til for at de turforslag gitt til
Trøndelag Reiseliv kan la seg gjennomføre på en best mulig måte.



• Aktiv deltakelse i møter med Trøndelag Reiseliv og At'B, hvor også de to 
destinasjonsselskapene Visit Namdalen og Visit Innherred deltar - som de to andre 
utvalgte pilotområdene.  

• Innhenting av foto og videomateriale. Avklaring av rettigheter. Vi er også spurt om å 
bidra med foto og materiell til bruk i Visit Norway sin sommerkampanje. 

• Etter ferdigstillelse av nytt nettsted øyrekka.no, legges nytt innhold inn fortløpende 
etter hvert som medlemmer får på plass alle detaljer for årets sesong. Samtidig vil 
siden bli supplert med nytt innhold/nye tilbud fra fast-Frøya for å gi bedre 
informasjon og profilering av hva Frøya totalt sett har å tilby. Hotell Frøya legges inn 
som en egen fane, og «Lokalmat og drikke fra øyriket» vil utvides til også å ha med 
aktører fra Hitra. Fanen «For båtfolket» vil etter hvert inkludere gjestebrygger også 
på Sistranda. At fast-Frøya også i stor grad er representert, vil opplagt gagne også 
Øyrekkas aktører. Aktører i Øyrekka samarbeider med Hotell Frøya om 
«opplevelsespakker», og vi er svært glade for å kunne ha et tett samarbeid med 
Frøyas største enkeltstående reiselivsaktør.  

• Arbeide med søkemotoroptimalisering er en kontinuerlig jobb som prioriteres høyt. 
På søkeordet «Norgesferie Trøndelagskysten» kommer Øyrekka opp på topp. I bunn 
ligger godt innhold og brukervennlighet. Like viktig er den strategiske jobben over 
flere år hvor vi har fokusert på søkerordet «Trøndelelagskysten», samtidig som vi 
jobber med nye søkeords «trender» i innhold, titler, alt-atributter, metabeskrivelser 
osv. Dette har gitt gode resultater/god søk-ranking. Den nye trenden og søkeordet 
«workation» er et annet eksempel som viser hvordan vi har jobbet. Vi jobber 
kontinuerlig med andre aktuelle søkeord hvor konkurransen er stor, for eksempel 
«havfiske og fiskeopplevelser». Det gjelder å være i forkant av «konkurrentene». Et 
annet aktuelt søkeord vi vil satse på, er «gjestebud», et søkeord vi knytter opp mot 
Hotell Frøya. 

• Øve innflytelse på At'B og Trøndelag Reiseliv, slik at et «Høstpass» kan bli aktuelt 
allerede i 2021. Økt omsetning i skuldersesong vil bety mye for samtlige 
reiselivsaktører på Frøya, også for handelsstanden på Frøya og for de lokale 
matbutikkene på Sula og Mausund.  

• Innholdsproduksjon til hyppig fremming i sosiale medier, også koordinert med den 
enkelte medlems behov for type budskap til enhver tid. 

• Også i år er aktører som retter seg mot den typiske fisketurismen (utlandet), i den 
situasjonen at de opplever kanselleringer. Ikke alle får kanselleringer, og blir på den 
måten bundet opp til bookinger som sannsynligvis ikke vil bli realisert. For de 
«heldige» som får kanselleringer, vil vi bistå på best mulig måte. Hjelpe dem til å snu 
seg mot norgesferie segmentet. Med god drahjelp fra oss, vil det være gode 
muligheter for at deres sesong vil se noe lysere ut.  

• Besvare sommerens henvendelser per e-post, telefon og sosiale medier. Selv om vi 
synes vi har en informativ nettside, er det likevel slik at flere ønsker å høre en 
stemme. Å få hjelp til å forstå rutetabellene, er det heller ingen som takker nei til!  

• Koordinere Trøndelag Reiselivs sommerkampanje (som er noe annet enn 
«Sommerpass» prosjektet) opp imot medlemmer og TR. 

• Webinar i regi av Trøndelag Reiseliv om kvalitetssystemet «Varde» - en nylig utviklet 
sertifiseringsordning for reiselvisbedrifter. 

• Kurs i regi av Trøndelag Reiseliv og Visit Norway – 19, 20 og 27 mai: «Hvordan bli 
bedre på nett». 



 

Egeninnsats og budsjett 

Anslag tidsforbuk: mai-juni-juli-august 2021: Totalt to måneders arbeidsinnsats; 323 timer x 
350,- (timesats ref. retningslinjer næringsfond). 

 

Budsjett Sum 

Egeninnsats (mai-juni-juli-aug) 113 050 

Merverdiavgift* 28 263 

Totalt 141 313 

 

*Øyrekka Turistinformasjon som organisasjon er ikke mva-pliktig, men må svare for 
inngående fakturaer. Vi må altså forholde oss til mva som en kostnad. Vi er heller ikke 
registrert som en organisasjon som kan lønne ansatte. Egeninnsats vil derfor måtte hentes ut 
via en tredjepart (min arbeidsgiver), som en konsulenttjeneste med en mva sats på 25%.  

Vi har de siste årene to ganger søkt Lotteritilsynet om momsrefusjon, uten å ha fått innvilget 
dette. Dersom en søknad fra både næringsfondet og en framtidig søknad hos Lotteritilsynet 
blir innvilget, vil Øyrekka Turistinformasjon forplikte seg til å tilbakebetale en slik 
momsrefusjon. 

Vil gjøre oppmerksom på at Øyrekka Turistinformasjon faller inn under dagens gjeldende 
kriterier for næringsfondet: «Tilskudd kan gis til fellestiltak rettet mot flere bedrifter. 
Tilskuddsbeløp og %-vis støtte kan da overstige vilkårene for enkeltbedrifter». 

For ordens skyld vil vi påpeke at dette arbeidet ikke er knyttet til de midler vi ble tilgodesett 
fra næringsfondet juni 2020, da denne tildelingen rettet seg mot den konkrete 
webproduksjonen som ble foretatt i perioden desember 20 – april 21. Vil også få belyst 
ovenfor formannskapet, at de arbeidstimer som årlig legges ned i arbeidet med å drifte 
Øyrekka Turistinformasjon – utover de timer en bør forvente av frivillig innsats – tilsvarer 
minst en 30% stilling. 

 

Øyrekka Turistinformasjon representerer turistaktører i Øyrekka og på Titran/18 
reiselivsbedrifter totalt. Vi har: 

• Totalt 235 sengeplasser (bare i juli måned tilsvarer dette over 7000 
overnattingsdøgn).  

• serveringssteder 
• kulturtilbud som gallerier, museum og kunstsenter 
• opplevelsestilbud rettet mot både private og bedrifter: øyhopping, havfiske, 

fiskeopplevelser m.m. 



• en profilering av Øyrekka og Titran som er avgjørende for ulike aktører på fast-Frøya, 
og som også har stor betydning for aktører på Hitra og i Trondheim. 

 

Våre medlemmer har en oppfatning om at det fra ulikt hold på fast-Frøya, er et for ensidig 
fokus på serveringssteder når tema påske, sommer og reiseliv dukker opp. Vi må ikke 
glemme at en innsats lagt ned i å fremme overnattingstilbud i Øyrekka, automatisk vil være 
en innsats lagt ned for serveringssteder/butikker. Vi håper at vi med ny nettside har klart å 
vise det spekteret av opplevelsestilbud som finnes i Øyrekka/Titran, slik at flere vil se hvilke 
mange gode opplevelsestilbud vi har. For oss er det viktig å ta vare på og formidle vår 
kystkulturhistorie. Tone ned profilen øl&øyhopping – få frem det autentiske. Det mener vi vil 
stå seg i et langsiktig perspektiv.  

For Øyrekkas reiselivsaktører er det viktig å hente inn turister/grupper som ønsker å tilbringe 
mer enn én dag på øyene. Overnattingstilbud/bedrifter er ikke rigget for å håndtere en 
turistflom som ønsker kun ett-døgns overnattinger. Vi er avhengige av å få solgt inn 
overnattinger en god stund før kjernesesong er i gang, senest innen mai måned er over. 
Derfor jobber Øyrekka Turistinformasjon hele året med å profilere de tilbud som finnes, med 
et ekstra trykk fra påsketider. Vi har ikke budsjett til å foreta betalt digital fremming – noe 
som opplagt ville gitt oss bedre resultater, men vi legger vekt på gode 
tekster/budskap/bilder – slik at vi når flest mulig. Dette har vi siden 2016 lyktes godt med – 
vi har et stort engasjement på sosiale medier. 

I vinter bidro Øyrekka Turistinformasjon med manusarbeid, foto og korrektur arbeide til 
bokprosjektet fra forlaget Vigmostad Bjørke, «Kystferie i Norge». Boka lanseres disse dager. 
Her får Frøya en riktig så god profilering! 

 

Fremtidsvisjoner 

Visit Norway og Innovasjon Norge, har siden 2017 hatt et stort fokus på hvordan norsk 
reiseliv kan bli et av verdens ledende reisemål for bærekraftige- natur og kulturopplevelser – 
hele året. I følge dem krever dette at vi markedsfører en større bredde av det norske 
reiselivsproduktet både når det gjelder årstider, destinasjoner og aktiviteter.  

Reislivsdirektør i Visit Norway, Bente Bratland Holm, slår også hull på minst et par myter om 
tyske turister. For visst er det sant at mange reiser hit med bobil, men det er også et faktum 
at i 2019 var det tyske turister som, etter nordmenn, la igjen mest penger til norsk reiseliv. 
De er like interessert i by- og kulturliv som i natur- og fiskeopplevelser. I tiden før korona, så 
de en økningi antall førstegangsbesøkende fra Tyskland.  

På sikt, og vi kan ikke sitte for lenge på gjerdet, må vi ha på plass både en engelsk- og 
tyskspråklig versjon av vår webside. For å kunne realisere dette må Øyrekka 
Turistinformasjon legge ned en stor innsats i å skaffe midler. 



Øyrekka Turistinformasjon har ambisjoner om å utvikle Frøyas øyrekke til å bli en 
reislivsdestinasjon på linje med Den Gyldne Omvei og andre populære reisemål i Trøndelag. 
Vi vil være en del av det TrønderLaget som fylkeskommunen og Trøndelag Reiseliv nå skal 
satse på for å vinne kampen om framtidens turister (Trøndelags opplevelsesnæring mot 
2030).  

Denne vinteren deltok vi på et inspirerende reiselivsseminar i regi av fylkeskommunen 

(Trøndelag Reiseliv, Trøndelag Fylkeskommune, Innovasjon Norge, NHO Reiseliv, Oi 

Trøndersk Mat og Drikke, Nasjonalt pilegrimssenter m.fl.). Vi fikk presentert et 
framtidsscenario og et utviklingsarbeid for reiselivet i Trøndelag. Her ble ikke Frøya nevnt, 
knapt nok Hitra. Det er ikke fordi Frøya ikke passer inn i deres framtidsvisjoner, globale 
trender eller tanker om hva turister ønsker seg – tvert imot! Det skyldes kun at 
kommunen(e) ikke har satset på reiseliv slik mange andre kommuner har gjort, og det over 
flere år. Rollen som en outsider i reiselivssammenheng tenker vi er et godt og spennende 
utgangspunkt. Og der resten av Trøndelag mener de bør spille på gjestebud rollen og 
trøndersk naturglede (framfor storslått natur), vet vi at vi har potensiale for å fylle alt dette. 
Det gir selvtillit!  

 

Øyrekka Turistinformasjon ber så ydmykt om 50% støtte til den egeninnsats som beskrevet 
over. Vi vil gjøre vårt aller best for å forvalte midlene til reiselivsnæringens beste. 

 

Vennlig hilsen 

Tove M. Vedal                           
Daglig leder Øyrekka Turistinformasjon 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
Frøya kommune 
v/ordfører Kristin F Strømskag      10 mai 2021 
 
 
 
 
 
 
SØKNAD OM TILSKUDD I FORBINDELSE MED KOMMUNIKASJONSSTRATEGI NYTT TUNNELLØP 
 
Vi er nå inne i en ny fase når det gjelder Frøya Næringsforums prosess angående Frøyatunnelen og 
en samfunnsmessig optimal løsning for avvikling av trafikk under vedlikeholdsperioden. 
  
Vårt innspill til Frøya kommune, og til Trøndelag Fylkeskommune, er at vi mener at det klart beste 
alternativet på kort og lang sikt, er at Fylkeskommunen finansierer en rømningstunnel, parallelt med 
dagens tunnel-løp.  
  
I vår uttalelse har vi sagt følgende: 
  
«Det er derfor et absolutt minimumskrav fra Frøya Næringsforum at fylkeskommunen finansierer en 
rømningstunell, parallelt med eksisterende tunell-løp, når vedtak om rehabilitering av tunellen 
kommer til behandling i fylkeskommunens politiske organer. Dette alternativet er utredet av Sweco, 
og en rømningstunell må utformes slik at den også kan brukes til transport av varer og folk i den 
perioden hovedtunellen er stengt. Dette sikrer nødvendig beredskap og sikkerhet. Kostnadene med en 
slik løsning vil heller ikke være dramatiske sammenlignet med kostnadene knyttet til en 
tilfredsstillende løsning med beredskapsferge.»  
  
Dette er omforent med et liktlydende vedtak i kommunestyret i Frøya Kommune, hvor også vår 
uttalelse ble enstemmig støttet. Hitra kommune støtter også vårt vedtak om ny rømningstunnel over 
Frøyfjorden. 
  
Veien videre vil derfor bli å utøve informasjons- og lobbyvirksomhet opp mot politisk og 
administrativt nivå i Trøndelag Fylkeskommune for å få til et positivt vedtak for rømningstunnel der. 
Som vi har vært veldig tydelig på, ønsker vi da å finne en løsning for lokal medfinansiering for å 
oppgradere den foreslåtte rømningstunnelen til et fullverdig løp. 
  
Vi har ikke mer enn tida og veien frem mot politisk behandling, og går nå bredt ut til  våre 
medlemmer på nytt for å be om økonomiske bidrag til dette arbeidet. 
 
Pristilbud fra Kruse Larsen, for denne påvirknings og mediestrategien er totalt kr. 300.000,- eks mva. 
 
 



Vi prøver dermed å få fullfinansiert siste del av strategi arbeidet som går på kommunikasjon mot 
sentrale beslutningstagere og media.  Greier vi dette kan vi sikre en videreføring av avtalen med 
Kruse Larsen med dette arbeide.  
 
 
Vi søker dermed Frøya kommune om et ekstra tilskudd i sluttfasen, stort 
 
 
Pålydende    kr. 100.000,- 
 
 
Vi ser at dette er helt nødvendig for å nå frem mot riktig beslutning i Trøndelag fylkeskommune, i 
denne særs viktige saken som vil bety forutsigbarhet for nye investeringer i øyregionen og for 
framtidig utvikling og vekst. 
 
Vi ber om en positiv behandling av vår søknad. 
  
 
 
 
Med vennlig hilsen 
FRØYA NÆRINGSFORUM 
 
 
 
 
 
Espen H. Hauan        Torill M Pettersen 
Styreleder Frøya Næringsforum      daglig leder 
  
 



SØKNAD OM TILSKUDD TIL KOORDINERING AV HITRA OG FRØYA
SIN DELTAKELSE UNDER TRØNDERSK MATFESTIVAL I
TRONDHEIM 29.  –  31 . JULI OG TRØNDERSK MATFESTIVAL ET
STED NÆR DEG 5.  –  7. AUGUST

DALPRO AS ER PROSJEKTANSVARLIG MED FØLGENDE
PROSJEKTGRUPPE:
Prosjektansvarlig: Sandra Bergsnev, Avdelingsleder DalPro kurs
Prosjektgruppe:
Ole-Morten Sørvig, Daglig leder Dalpro AS
Marianne Farstad, Avdelingsleder DalPro Gårdsmat

I 2021 planlegges det to matfestivaler av Trøndersk Matfestival. Det legges til rette for en
tilnærmetlik festival i Trondheim hvor de tar hensyn til gjeldende smittevernregler. I
tillegg blir den nye festivalen Trøndersk Matfestival et sted nær deg videreført.

Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg, 5.-7.august, er den desentraliserte varianten av
Trøndersk Matfestival i Trondheim 29.-31.juli, og ble arrangert for første gang i 2020. Vi
blir invitert “hjem” til produsentene og aktører som byr på matopplevelser i
verdensklasse, små og store steder i Trøndelag. I år er det rundt 400 matopplevelser som
tilbys publikum fra fjern og nær. Denne festivalen ble godt mottatti 2020 og vi fikk med
oss flere nye produsenter som til vanlig ikke ville kunne deltatt på festivalen i Trondheim.

DISSE ER PÅMELDT PÅ TRØNDERSK MATFESTIVAL I TRONDHEIM
29.  –  31 . JULI:
Hitra Gårdsmat, DolmøySeafood, Garnviks Røkeri, Bryggeriet Frøya, DalPro Gårdsmatog
Hitramat



ØYVÆRINGENS MATHJØRNE 
Felles serveringsområde. Alle som serverer mat er med på kostnadene knyttet til 
skjenke/serveringsområdet. Her vil folk kunne nyte en øl med håndmat fra øyriket. 
Øyværingens mathjørne ble innført i 2019 og ble godt mottatt.  Et sitteområde får folk til å 
bli på standen lengre og skaper liv til regionteltene.  

SKISSE AV STAND * 

 
*med forbehold om endringer knyttet til smittevern og serveringsområde. 

DISSE ER PÅMELDT TRØNDERSK MATFESTIVAL ET STED NÆR 
DEG 5. – 7. AUGUST 
Hitra Gårdsmat, Dolmøy Seafood, DalPro Gårdsmat, Bryggeriet Frøya, Garnviks Røkeri, 
Helgebostad hagebruk, Hurran Gårdsmat, Hitra Salmon, Hitra Honning, Rema 100 Frøya, 
Hotell Frøya, Hjorten hotell, Visit Bjørn og Rabben restaurant. 

PLANLAGTE AKTIVITETER 
• Felles marked på Dalpro 
• Utsalg og aktiviteter hos produsentene 
• Rundreise i Øyriket, samle stempel hos de deltakende bedriftene 
• Aktiviteter for barn 

Se aktivitetskalender www.matriketmidt.no under Hitra og Frøya for oversikt over alle 
aktivitetene. 

MARKEDSFØRING 
I regi av Trøndersk Matfestival blir det markedsføring rettet mot aktivitetskalenderen på 
www.matriketmidt.no. I tillegg planlegger vi større synlighet lokalt; plakater i øyregionen, 
brosjyrer med stempel for rundreise, trykt reklame i HF avisa/magasinet og digital 
synlighet i sosiale medier. 
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SMITTEVERN 
Alle aktivitetene vil følge gjeldende regler for arrangementer. Fra 27. mai er varemesser 
og midlertidige markeder regulert som kjøpesentre og ikke som arrangementer. 

Vi vil hele tiden oppdatere oss på og følge gjeldene regler. 

ØKONOMI 
Budsjett Trøndersk matfestival i Trondheim Kostnader Finansiering 
Prosjektledelse, koordinering, forberedende arbeid og 
gjennomføring  130000   
Profilmateriell stand - Ny utsmykking 30000   
Kostnader stand ( standavgift + leie av utstyr) 130000   
Egenandel for bedrifter som er påmeldt (standavgift + leie 
av utstyr)   130000 
Hitra kommune   80000 
Frøya kommune   80000 

 290000 290000 
   

Budsjett Trøndersk Matfestival på et sted nær deg Kostnader Finansiering 
Prosjektledelse, koordinering, forberedende arbeid og 
gjennomføring  130000   
Annonsering H/F 
Trykk + innholdsproduksjon 20000   
Festivalbrosjyre med  informasjon og rebusløp med 
stempelrunde 
Trykk + innholdsproduksjon 10000   
Plakat 
Trykk + innholdsproduksjon 10000   
Hitra kommune   70000 
Frøya kommune   70000 

Egenandel DalPro (innholdsproduksjon av reklamemateriell)   30000 

 170000 170000 
 

Totalt søknadsbeløp Frøya kommune 150 000,- 



  

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS   |   Kongens gate 30, 7012 Trondheim   |   Org. nr. 988 067 075   |   www.oimat.no 

 

 

Søknad om økonomisk støtte til gjennomføring av  

Trøndersk Matfestival – et sted nær deg 2021 
 
Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen ble i 2019 kåret til «One of the best food festivals in 
Europe», av Dr Diane Dodd, IGCAT. Merkevaren Trøndersk Matfestival har en kundetilfredshet på over 
80 %, og over 200.000 besøkende i løpet av de tre festivaldagene i Trondheim. I 2019 omsatte 
utstillerne med salg for 14 MNOK – en snittomsetning på 100.000 kr per utstiller. I 2020 gjorde korona-
situasjonen at vi måtte tenke nytt rundt festivalgjennomføringen og «Trøndersk Matfestival - Et sted 
nær deg» ble løsningen.  
 

FESTIVALSOMMEREN 2021 PLANLEGGER VI 3 FESTIVALER:  

• Trøndersk Matfestival og Bryggerifestivalen i Trondheim 29.-31.juli 2021 
• Videreføre «Trøndersk Matfestival – et sted nær deg» 5.-7.aug 2021 

 

TRØNDERSK MATFESTIVAL - ET STED NÆR DEG 

Gjennomføringen «Trøndersk Matfestival – et sted nær deg» ga god synlighet og det ble gjennomført 
mange aktiviteter og marked lokalt. Dette er av stor verdi når vi nå planlegger å videreføre Trøndersk 
Matfestival - Et sted nær deg i 2021. Neste års gjennomføring legges til påfølgende helg, etter 
gjennomføring i Trondheim. Dette vil skape ytterligere merverdi, mersmak og verdiskaping lokalt. 
Produsentene og serveringsteder med lokal mat inviterer hjem der mat og drikke produseres.  
 
«Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg» knyttes sterkt til arbeidet og målsettingen i European 
Region of Gastronomy. Gjennomføringen 5. – 7. august er med å bygge en sterk matregion.  
 
 
 
 

     

Til kommunene i Orkdalsregion 
Frøya, Hitra, Orkland, Skaun, Rindal, Rennebu, Heim, Aure 
 
 



Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS  Side 2 

BIDRAG FRA KOMMUNENE 

For å kunne gjennomføre Trøndersk Matfestival – et sted nær deg 5.-7. august 2021, søker vi om 
økonomisk støtte fra alle kommunene i Trøndelag. Grunnbeløpet per kommune for å delta på 
«Trøndersk Matfestival - et sted nær deg», er kr 12.500. 
 
• Gir tilgang til å bruke merkevaren Trøndersk Matfestival - Et sted nær deg 5. -7. august.  

 

• Alle aktiviteter og arrangementer innenfor konseptet lokalmat og -drikke får tilgang til 
profilmateriell med Trøndersk Matfestival – Et sted nær deg.  

 

• Oi! bistår med koordinering og kvalitetssikring av mat- og drikkeaktiviteter, i samarbeid med lokal 
koordinator.  

 

• Mulighet til å styrke samarbeidet mellom lokale produsenter og serveringsted i din kommune og 
region (mat i reiselivet).  

 

• Mulighet til å skape en salgsarena og synlighet for de minste lokalmatprodusentene i din kommune 
– en startarena hvor de nye og mindre aktørene kan teste seg – det kan igjen gi rekruttering til nye 
mat og drikkeprodusenter.  

 

• Gratis deltakelse for produsenten. Oi! krever ikke deltakeravgift.  

 

• Oppføring og synlighet på egen regionside på matriketmidt.no  

 

• Mulighet til å synliggjøre aktiviteter i aktivitetskalender på matriketmidt.no. Her kan det filtreres 
på kommune noe som gir mulighet til en komplett oversikt over alt som skjer lokalt. 
 
 

MARKEDSFØRINGSPAKKE  

Vi ønsker å vise fram alt som skjer 5. -7. august, og gi den oppmerksomheten arrangement og 
aktiviteter fortjener. For å få til dette kan kommunen velge å bli med på en markedsføringspakke til 
kr 7.500,- som synliggjør aktivitetene i din kommune og region.  

 

 
• Pressemeldinger om generell aktivitet og enkelthistorier.  

 

• Digital annonsering i nettaviser.  

 

• 1 helside printannonse i lokalavis, uka før festivalen.  

 

• Synlighet i Trøndersk Matfestival sine kanaler gjennom innlegg og annonsering (Facebook, 
Instagram og TikTok/ Snapchat) Kanalene har mange følgere og god rekkevidde i hele regionen. 
 
 

RETNINGSLINJER 

• Deltagere må fylle de samme krav til kvalitet som ved en ordinær Trøndersk Matfestival  

 

• Det er kun mat- og drikkeprodusenter, samt serveringssteder med fokus på lokalmat, som kan 
delta  

 

• Deltagere må registrere seg hos Oi! innen 30.mars  

 

• Lokale arrangører står selv som teknisk arrangør, og har ansvaret for arrangementet  

 

•  Alle som deltar må bruke Trøndersk Matfestival sitt profilmateriell i henhold til profilkrav 
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BUDSJETT  
 

Inntekter  

Bidrag fra alle kommunene Kr 460 000 

Markedsføringspakker fra kommunene Kr 270 000 

Samarbeidspartnere Kr 500 000 

SUM KR 1 230 000 

 

Kostnader  

Ledelse, organisering Kr 290 000 

Markedsføring Kr 390 000 

Koordinering av aktivitet Kr 550 000 

SUM KR 1 230 000 

Spesifisering kostnadsbudsjettet: 

Ledelse, organisering: Mobilisering og møter med alle regionene. Oppfølging av lokale koordinatorer. Ta imot 

deltagere i påmeldingssystem. Organisere helheten og konseptet «Trøndersk Matfestival – et sted nær deg». 

Markedsføring: Helsideannonse i lokalavis. Digital annonsering i nettaviser. Synlighet i alle kanaler til Trøndersk 

Matfestival – har mange tusen følgere og stor rekkevidde. Profilmateriell «Trøndersk Matfestival – et sted nær 

deg». 

Koordinering av aktivitet: Oppfølging aktivitet i hver kommune/region sammen med lokal koordinator. Koble og 

styrke samarbeidet mellom lokale produsenter og serveringsted. Legge inn all aktivitet i aktivitetskalender på 

matriketmidt.no. med mulighet for filtrering pr kommune. Oppføring på regionside på matriketmidt.no. 

 

Vennlig hilsen  

 

Aslaug Rustad       Brit Melting 

Daglig leder Oi! Trøndersk Mat og Drikke  Prosjektleder Trøndersk Matfestival 
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Søknad til kommunalt næringsfond Utkast 3

Etter at skogen forsvantfikk jeg laget noen levegger, men det hjalp lite, luftturbulensenevar lite forutsigbar. I
innlandet kan biene fint overleve i kuben meden temperatur på under 30minusgrader. Her har røkteren satt kubene i
naturlig le samt at snø virker isolerende. Kubene begraves i snø og vil ikke oppleve den ekstreme utetemperaturen
som noe problem. Vi på Frøya har lite av den store snømengden, og annetnaturlig klimavern som områder med skog
og fjell har. Unntakene finnes, men det er ikke så mangeogvi som bor her ute vet at vinden kommer fra alle
retninger.

Så en dag i vinterblåstekomdet inn kaldluft rett inn i kuben. De ytterste biene i kubenprøvde nok å holde varmen
slik de bruker, men dessverre frøs de i hjel og bisamfunnet gikk tapt. I enkelte av kubene så overlevde den indre
kjernen av kuben denne dagen, men de var for svake til å ta de neste utfordringene som kom. Jeg kunne ikke gjøre
noe, hvis jeg åpnet kuben så døde de umiddelbart. Jeg hadde 8 kuber til innvintringog kun 2 av disse overlevde.
For å kunne beskytte biene på plasser som ikke har klimavernetså tenkte jeg at vi ikke kunne være de eneste her i
verden med dette problemet. Så under nettsøk så fant jeg ut at Slovenske birøkterehadde en løsning. Slovenia er et
av de landene i verden med flest birøktere pr innbygger. De har lange tradisjoner og har utviklet seg til en
framtidsrettet drift.
De har gått over til å sette opp hus til biene for å kunne verne dem fra vær, vind, gnagere, fuglog mennesker med
dårlige hensikter.

Inne i driftsbygget har de alt av utstyr de skulle trenge for å røkte. De selv er beskyttet mot vær og vind og kan lage
seg anordningersom gjør røktingenlettere.
En perfekt plass for en relativ stor koloni som kan huse den største birøkting på Frøya.
Denne driftsbygningen skulle kunne klare å produsere mellom 800-1200kg lynghonningog kan huse 24 kuber noe
som tilsvarer ca. 1,7 millioner bier i høysesong. Under resarchenså fant jeg også ut at biene som vi bruker i Midt-
Norge(Krainerbien)kommer fra Sloveniaså genetikkener kjent med biehus.
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Slovenerne beskytter kubene mot værelementeneog skadedyrgjennom hele sesongen. De setter ut konteinere med
bier i landskapet. Jeg ser ikke det behovet, men det rapporteres om hærverk og tyveri av bikuber her i landet, så
kanskje dette er framtiden for problemområdene.

Når våren kommer så dra minst 20 kuber ut på trekk. De blir kjørt ut til områder som jeg har avtale med. I fjor så
hadde jeg plassert ut fleste av mine kuber ved Nessadalen. Her fikk jeg ren lynghonning av ypperste kvalitet.

For at jeg skal oppnå en mer stabil og bærekraftig løsning som birøkter her på Frøya, blir en innendørs løsning en
naturlig vei å gåfor innvintringen. Prosjektet mitt vil gi meg mange svarom dyrevelferden for mine bier.
Og skulle dette gå som planlagt så ser jeg for meg å doble antall kuber for så å investerei et nytt driftsbygg ute på
min eiendom på Fillingsneset.
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2.2 Prosjektorganisering 

Prosjektansvarlig er den som har: 

- det totale økonomiske ansvar:  

- ansvar for at prosjektplan og mål er i samsvar:  

- overordnet kvalitetssikringsansvar:  

- leder en evt. styringsgruppe 

- leder og gjennomfører Beslutningspunktmøtene og skriver protokoll 

- følger opp rammene for prosjektet og ekstern informasjon 

-  
 
Prosjektleder har det operative utøvende ansvar for prosjektet og rapporterer direkte til prosjektansvarlig. 
 
Prosjektdeltakere har ansvarsområder/oppgaver i prosjektet og rapporterer til prosjektleder 
 
 
 

Navn Rolle Mobil E-post 

Frank Jakobsen Prosjektansvarlig 94855331 frankjakobsen68@gmail.com 

    

 
 
 
Prosjektdeltakere: 

 
 
 

2.3 Milepæler 

 

Beslutninger, mål, aktiviteter,  
frister etc 

Dato  
planlagt 

start 

Dato  
planlagt  
ferdig 

Kommentar 

Innvilget Byggesøknad April 2021 Mai 2021  

Ferdigstilt driftsbygg  Juni 2021 September 2021  

Innkvartering av bifolk  September 2021 Oktober 2021  

Markedsføring og distribusjon  Juni 2021 April 2022  

Evaluering av overvintringen Mars 2022 Mai 2022  

 
 
 
 
 

Navn Ansvarsområder/oppgaver 

Frank Jakobsen Prosjektansvarlig 
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3 Hva som skal gjøres i prosjektet  
 
 

3.1 Søknader 

 
Søknadsskriving til næringsfondet og byggesøknad 

 
 

• Søknadsskriving til Næringsfondet i samarbeid med BKS. 
 

• Byggesøknaden tar utgangspunkt i at Åkervika består av eng og bergforhøyning på begge sidene. I enden 
ligger Frøyfjorden i retning mot øst.  Planen er å sette driftsbygningen i høyden, for å få tilgang til de første 
solstrålene som treffer land. Av erfaring så vet vi som står opp tidlig at det er ofte vindstille på den tiden av 
døgnet. Mine bier starter arbeidsdagen i det solen treffer kuben og strategien er å få mest ut av dagen. 
Bygget har ikke bilvei fram, men tilgjengelig for traktor kan være en fordel 

 

3.2 Bygging av Driftsbygg 

 
Innkjøp, grunnarbeid og Bygging av Driftsbygg 

 
 

• Innkjøp av armeringsjern, betong og lecastein for grunnarbeidet. 
 

• Opparbeidelse av tomt og boring og støpning av  pilarer er egeninnsats. 
  

• Innkjøp av trevirk for driftsbygget består av prekutt fra leverandør. Driftsbygget består av bindingsverk, 
funky still med torvtak. Estimert til ca 35 kvm.  
 

• Innkjøp av solcelleanlegg. 
  

• Bygging av driftsbygget er egeninnsats 
  

• Installasjon av solcelle anlegg er egeninnsats  
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3.3 Bifolk

Innkjøp av Bifolkog røkting

• Innkjøp av bifolk (Bifolk = 1 dronning med ca trekkbier10000i en kasse med 10 tavler)

• Driftsbygningen vil klare å huse 26 kuber, men det er lurt å ha et lavere antall på sesongstart. For skulle det
bli en solrik sommer med mye godt vær så kan en havne i den situasjonen at man må dele opp alle kubene.
Da blir 14 kuber til 28, dette skjer sjelden, men man må ha dette i regnskapet. Så for å starte prosjektet har
jeg landet på 20 kuber, så regner jeg med at den kommer til å formere seg til et sted mellom 20-24 kuber
etter at sesongen er ferdig.

• Røkting av biene er noe enn skal gjøre en gang i uken, fokuset er om det er nok mat, nok plass og at
dronningen lever. Hvis noen av disse elementene mangler så er stor risiko for at kuben flytter på seg. På
fagspråket sier vi at de svermer, det er ikke bra for mest sannsynlig så har du da mistet kuben for godt.

3.4 Tilpassing

Tilpassing av driftsbygg og bikuber

• Driftsbygget skal ha god ventilasjon, fokuset er å holde bygget svalt. Ikke for kaldti vintersesongen og ikke
for varmt på de varme sommerdagene.

• Driftsbygget skal utstyres med nettWireless Alert-T er en trådløs alarmenhet for temperatur med intern
føler. Enheten vil måle temperaturen og gi signal hvis temperaturen er for høy eller for lav.
Måleinstrumentet settes opp i appen til telefon/nettbrett og den vil sende epost samt blinke rødt hvis
alarmen blir utløst.

• Min egen HMS skal gjennom en kartlegging. Åjobbe med fulle kuber er en kraftanstrengelse, en kube
(skattekasse) kan bli opptil 40 kg. Derfor viktig at alle forflytninger og løft endret til skyv og trille.

• Det blir naturlig å evaluere konseptet jevnlig og må sikkert endre noe på noe av driftsbyggets funksjoner.

.
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3.5 Innhøsting  

 
 

Innhøsting og foredling 
 

• Innhøstingen vil foregå i august september måned, 20 kuber har blitt i løpet av sesongen fra 20 kasser til ca 
60 kasser. Hver av de kassene (Skattekassene) har ca 15-25 kg lynghonning pr kasse.  
 

• I tillegg kommer noen kg med bivoks som vi etter hvert enten selger til honningsentralen eller lager talglys 
av. 
 

• Skattekassene blir fraktet til Dalpro hvor birøkterlaget har slynge og lokaler som er godkjent for 
matproduksjon. 
 

• Etter at all honning er slynget skal den røres 2 ganger pr dag a 5 minutter i 14 dager, dette for å forhindre 
krystallisering. 
 

• Tapping på glass og emballasje foregår i oktober. 
 

• Vask av alt utstyr for lagring til neste år. 
 

• Salg av honning starter i oktober-november 
 
 

 

3.6 Forretningsutvikling og Distribusjon  

 
 

• Arbeid med BKS om forretningsutvikling, prosjektutvikling, konsulent innleie 

• Registrering av merkenavn (Lynghonning fra Ville Vakre Frøya)  

• Markedsføring:  

• Nettbutikk for produktet ; Lynghonning fra Ville Vakre Frøya 

• Produkt : Økologisk Lynghonning (Et mål for 2022) 

• Produkt : Bivoks, et etterspurt biprodukt. Kan f..eks brukes til produksjon av talglys. 

• Produkt : Bifolk ( Bier)  kommer naturlig hvis sesongen er god. Da øker forplantningen seg i kolonien og vi 
birøktere deler da samfunnet i to. Så hvis alt klaffer så kan en koloni på 20 bli til 40.  

• Produkt : Dronningavling er etterspurt, et produkt som jeg kommer til å satse på.  
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4 Økonomi 

4.1 Investerings- og finansieringsplan 

 
 
Evt detaljert budsjett som vedlegg  
 

Investeringer hva skal kjøpes Finansiering 

F.eks. utstyr, kurs, tjenester Beløp F.eks. egenkapital, lån, fond Beløp 

Byggesøknad og Næringsfondsøknad 
Innleie av tjenester( Mentor i birøkt og 
godkjenninger i forhold til mattilsynet.  
Vurdering av patentbar teknologi 
(Patentkontor)  
Merkenavn/ markedsføring / BKS 
Distribusjon / Netthandel / kjøp av 
tjeneste  
 50000;- 40000,-  

Grunnarbeid og pilarer  23000,- 23000,-  
Innkjøp av bygningsmateriale og 
solcelleanlegg for lys. 150000,-  30000,-  

Bygging av driftsbygning 160 timer a kr 300  48000,- 48000,-  

Innkjøp av bifolk 20 stk a kr 5000  100000,- 30000,-  
Røkting av bifolk (Mai-til april 2022.( 7 
timer i uka- 48 uker) Minus 14 vinter 
uker = 34 uker x 300 kr 76500,-                         76500,-  
Innhøsting , slynging, ,foredling, tapping 
på emballasje, vask og lagring  (30 timer 
a kr 300)  9000,- 9000,-  

    

    

    

Sum: 456500 256500               Sum: 200000;- 
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4.2 Driftsbudsjett 1.-3. år 

Evt detaljert budsjett som vedlegg  
 

Kostnad År 1: År 2: År 3: 

Salg av Honning (År 1 Estimat av 20 kuber, ca 700 kg a kr 250 pr kg) 
(År 2 estimat på 24 kuber og 900 kg a kr 250)  
År 3 .  estimat på 30 kuber og 1100 kg a kr 260 pr kg) 

+175000 +225000 +286000 

Bivoks  +4000 +4500 +5000 

Salg av avleggere av bifolk  0 0 +25000 

Investering  total -447500 0 0 

Næringsfond +200000   

Diverse forbruk  0 -5000 -5000 

Emballasje  -8000 -9000 -10000 

Sukker  -7500 -8500 -11000 

Sum: -84000 +207000 +290000 

 

5 Kontrakter og avtaler 
 
Liste kontrakter og/eller avtaler med. samarbeidspartnere, prosjektdeltakere, leverandører. Legg ved kopier av 
kontraktene/avtalene. 
 
Alle birøktere kan levere hos Honningsentralen, men den beste økonomien er å selge selv over nettet. 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Renate Loktu Sandvik Arkiv: G21  

Arkivsaksnr.: 21/1323    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

UTVIDET SAMARBEID LEGEVAKT SOMMEREN 2021  

 

Forslag til vedtak: 

Kommunestyret støtter kommunedirektørens vurderinger, og ber om følgende; 

 

Kommunedirektøren oppretter dialog med Hitra kommune, Legevakssentralen i 

Orkdalsregionen (LIO) og St.Olav og ber om muligheter for bistand på legevakt for 

sommeren 2021. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Legevakten i Orkdalsregionen (LIO) er et felles tilbud for kommunene Orkland, Skaun, 

Rennebu, Rindal, Surnadal, Heim, Hitra og Frøya.  

 

For kommunen Orkland, Skaun, Rennebu, Rindal, Surnadal, Heim har legevakten i 

Orkdalsregionen er åpen fra klokken 15.30 til 08.00 på hverdager, samt hele døgnet i helger 

og høytider. 

 

Frøya og Hitra kommune er tilknyttet LIO fra 20.00 – 08.00 på hverdager og fra 20.00 – 

10.00 i helger og høytider.  

 

Frøya og Hitra kommuner har i tillegg samarbeidet om interkommunale legevakttjenester som 

et supplement til samhandlingsavtale om legevakt LiO. Frøya og Hitra deler legevakt 

annehver uke fra 16.00 – 20.00 på hverdager og fra 10.00 – 20.00 i helger og på høytider.  

 

21.05.21 fikk administrasjonen en tilbakemelding vedr arbeidssituasjon for legegruppen ved 

Frøya legekontor fra tillitsvalgt i legeforeningen.  

 

Det er kjent at fastlegeordningen har vært under et stort press over lang tid pga økende 

oppgaveoverføring og ansvar uten følgende økning i antall fastleger i landet.  

Dette har medført et sterkt arbeidspress som igjen har gjort at leger søker seg bort fra 

fastlegeyrket og ordningen er nå såpass presset at det er en reell fastlegekrise nasjonalt. Frøya 

har hatt en økning i antall hjemler de siste årene men likevel opplever legene at tiden ikke 

strekker til.  

 



Over flere år har det vært vanskelig å få til gode vikarer ved ferier og foreldrepermisjoner som 

ofte har endt i stor andel med leger fra viakrbyrå med kortere vikariater og med varierende 

kompetanse. 

  

Situasjonen er nå at en lege i foreldrepermisjon uten at en vikar er på plass igjen. Med en 

presset arbeidshverdag i utgangspunktet, melder de at at de ikke har kapasitet til å ivareta 

1000 pasienter ekstra fordelt gjenværende leger.  

 

I henhold til Rammeavalen ASA 4310 pkt 13 og 14 har ikke legene ansvar for å dekke 

kollegialt ved slik type fravær. Legene har en plikt til å yte øyeblikkelig hjelp til våre 

innbyggere i kommunen, men situasjonen er nå at 1000 pasienter ikke har en lege å henvende 

seg til for ikke-akutte problemstillinger. 

  

Med bakrunn i henvendelsen fra tillitsvalgt fra legeforeningen ble det gjennomført et møte der 

vi kom fram til løsninger som kunne avhjelpe på kort sikt og lang sikt. Et av de kortsiktige 

tiltakene er en forespørsel til LIO om de kan ta hele eller deler av legevakten i 

sommeravviklingen. 

 

Det er også et langsiktig tiltak om økning av fstlegehjemmel. Dette vil det komme egen sak på 

i august.  

 

Vurdering: 

 

Frøya kommune har over flere år slitt med å rekruttere fastleger til vikariater ved Frøya 

legekontor. Fordelen har vært at de leger vi har er stabilie og det har vært liten utskifting. Vi 

må imidlertid legge til rette for løsninger slik at vi tar vare på og beholder de fastleger vi 

har.Vi som kommune, som har et ansvar for å sørge for legetjenester til innbyggerne, trenger 

en velfungerende og stabil fastlegeordning. 

 

For å ivareta og bistå i fastlegenes totale arbeidsbelastning vurder kommunedirektøren det 

som hensiktsmessig at vi ser på løsningen på hvordan vi kan bruke de samlede legeressurser 

på en bedre måte. Og som et strakstiltak vurderer kommunedirektøren at med å avhjelpe 

vaktbelastningen i legevakt med å inngå et utvidet samarbeid med LIO for sommeren vil vi ta 

av litt for belastningen.  

 

Innbyggernes trygghet, og faglig forsvarlighet ligger alltid til grunn for slike vurderinger. 

Felles samarbeidsutvalg for legetjenesten Hitra/Frøya, har gjort en kartlegging av hvilke 

henvendelser befolkningen kommer med i tiden lokal legevakt er åpen. Kartleggingen viser at 

de aller fleste henvendelser kunne vært håndtert i legekontorenes åpningstid eller kan avventes 

til dagen etter og i ordinær åpningstid for legekontorene. Det er heller ikke et stort antall av 

henvendelser per ettermiddag/kveld. Alt av akutt sykdom håndteres av ambulanse og gjerne 

med en direkte overføring til StOlav for vurdering der.  

Vurderingen er derfor at en overføring av legevaktstimer fra lokal til regional legevakt er 

innenfor forsvarlighetens rammer, men krever en god samhandling på kapasitet for 

ambulansetjeneste, noe vi vil gå i dialog med St Olav på. 

 

Avstand til nærmeste sykehus er også et element som har endret seg betydelig det siste året. 

Per nå ligger vi på en kjøretid til sykehus som er på linje med flere av de andre kommunene i 



LIO-samarbeidet. Ett eksempel er Surnadal kommune, med lik reisevei som Frøya. Surnadal 

har kun 2 timer lokal legevakt på helg, all øvrig tid forholder innbyggerne seg til LIO. 

 

Det bør nevnes at dagens vaktbelastning for våre lokale leger er lokal legevakt (annenhver 

uke Hitra – Frøya), bakvakt for leger under utdanning (LIS1), kommunens vakter i LIO-

samarbeidet (uten avkortning for at vi har lokal legevakt), og bakvaktsfunksjon også i LIO 

dersom behov for utkalling av flere leger. Dette er en uforholdsmessig belastning på 

gjenværende leger når også flere av våre stabile leger ikke deltar i vakt grunnet alder eller 

andre oppgaver/årsaker. 

 

Sett i lys av disse vurderingene synes det som formålstjenlig å se på en midlertidig løsning for 

sommeren, slik at vi beholder de stabile legekreftene vi har, uten å risikere at vi mister 

arbeidskraft grunnet arbeids- og vaktbelastning. 

 

Kommunedirektøren anbefaler at det innledes dialog med Hitra og St.Olav opp i mot 

interkommunal legevakt da dette vil være med på å sikre faglig forsvarlighet for innbyggerne. 

 

Økt ugift (økt betaling til LIO mv) som følge av dette tiltaket dekkes innenfor legetjenestens 

rammer. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Mona Perline Åsen Arkiv: A10 &02  

Arkivsaksnr.: 21/1088    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KLAGE PÅ VEDTAK OM BARNEHAGEPLASS MINA IVERSEN HAMMERVIK 

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune opprettholder tilbud om barnehageplass for Mina Iversen Hammervik 

ved Nesset barnehage 

2. Mina Iversen Hammervik står på venteliste ved Nabeita oppvekstsenter avd. 

barnehage, Rabben barnehagedrift AS og Sistranda Kystbarnehage AS. 

 

 

Vedlegg: 

1. Søknad om barnehageplass 

2. Vedtak om barnehageplass 

3. Klage på vedtak om barnehageplass 

4. Vedtekter for kommunele barnehager i Frøya kommune 

5. Utdypning av klage på vedtak om barnehageplass. 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune har rutiner rundt samordet opptak i henhold til barnehageloven § 17 

«Samordnet opptaksprosess i kommunen» der alle barnehager i kommunen, både kommunele 

og private deltar på lik linje. Søknadfrist for å komme med i samordnet opptak er 20. mars 

hvert år, og opptaket til kommende barnehageår blir foretett innen kort tid etter friste har 

utløpt. 

 

§ 17.Samordnet opptaksprosess i kommunen 

Alle godkjente barnehager i kommunen skal samarbeide om opptak av barn. 

Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess, der det tas hensyn til 

barnehagenes mangfold og egenart. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved 

selve opptaket. Ved en samordnet opptaksprosess skal likebehandling av barn og 

likebehandling av kommunale og private barnehager sikres. 

Forvaltningsloven kapittel IV til VI gjelder ikke for opptak i barnehage. 

Departementet kan gi forskrift om behandling av søknader om opptak i barnehage. 

 

 

Prosessen med opptak gjøres i henhold til barehageloven § 16 «Rett til plass i barnehage» og 

kommunens vedtekter punkt 4. Barnehageopptak. Frøya kommunen har vedtatt en rekke 

kriterier som legges til grunn for prioriteringer;  



 

 Barn med nedsatt funksjonsevne; jfr. Lov om barnehager § 13 

 Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenester §§4-4 og 4-12. 

 Barn som skriftlig blir tilrådd barnehageplass av Pedagogisk Psykologisk Tjeneste  

(PPT) og helsetjenesten. 

 Barn som søker overflytting til annen barnehage. 

 Barn med flerspråklig bakgrunn.  

 Barn som ikke har hatt barnehageplass tidligere, gis fortrinnsrett dersom det er deres  

siste barnehageår før skolestart. 

 Barn som allerede har plass i barnehagen og ønsker utvidelse av plassen. 

 Søsken til barn i barnehagen. 

 Barn som tidligere har søkt og ikke fått barnehageplass i kommunen.  

 Barn bosatt i andre kommuner enn Frøya kommune kan gis plass i kommunens  

barnehager, dersom det foreligger avtale om overføring av tilskudd fra  

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

Kommuneplan; Samfunnsdel - Mål om tilflytting). 

 Barnehageplasser som er til overs etter at barn med ovennevnte kriterier er tatt opp,  

tildeles plass etter opplysninger gitt i søknadsskjemaet. Dersom det ikke er mulig å  

skille to barn tildeles plassene ved loddtrekning. 

 

Ut fra disse kriteriene prioriteres barna slik: 

Prioritet Kriterie 

1 Barnet har vedtak etter Lov om barneverntjenester 

1 Barnet har nedsatt funksjonsevne 

1 Barnet har status som flyktning 

2 Barnet har anbefaling fra lege, helsestajonen eller PP Tjenesten 

2 Søker overføring av plass fra annen barnehage 

3 Siste år i barneheg før skolestart 

4 Utvidelse av eksisterende plass 

5 Ny søknad om plass hvor søsken har plass 

6 Fremedspråklige om minoritetsspråklige 

 

 

§ 16.Rett til plass i barnehage 

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om 

barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august i samsvar med 

denne loven med forskrifter. 

Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om 

barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av den 

måneden barnet fyller ett år i samsvar med denne loven med forskrifter. 

Barnet har rett til plass i barnehage i den kommunen der det er bosatt. 

Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen. 

 

Kunnskapsdepartementet har sendt brev til alle kommuner om generell innføring i retten til 

barnehageplass, punkr 3.4 omhandler saksbehandlingsregler ved opptak. 

Rett til barnehageplass - informasjon til kommuner og fylkesmenn 

 

3.4 Saksbehandlingsregler ved opptak 



Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage er fastsatt ved kongelig 

resolusjon av 16. desember 2005 med hjemmel i barnehageloven § 12. Rett til 

barnehageplass medfører ikke endringer i saksbehandlingsreglene. 

 

I henhold til forskriften § 2 skal barnehagens vedtekter definere barnehagens opptakskrets 

og opptakskriterier. Barn innenfor opptakskretsen med lovfestet rett til prioritet etter 

barnehageloven § 13 skal alltid prioriteres først. Den øvrige prioriteringen kan variere fra 

barnehage til barnehage, og loven gir ingen føringer her. 

 

Det følger av Ot.prp. nr. 52 pkt. 4.7.6 at kommunen har oppfylt retten til barnehageplass for 

søkere som har fått barnehageplass i samsvar med første eller andre ønske, eller i samsvar 

med § 12a. Dette betyr at kommunen kan oppfylle retten til barnehageplass på tre måter: 

 

 Barnet får sitt første ønske oppfylt 

 Barnet får sitt andre ønske oppfylt 

 Barnet får et tilbud om annen barnehage, men som likevel er i samsvar med § 12a. 

 

Søkere som takker nei til et slikt tilbud, vil ikke ha rett til å motta et nytt tilbud fra 

kommunen. 

 

Søkere som ikke har fått sitt første ønske oppfylt, har imidlertid rett til å bli satt på søkerliste 

ved denne barnehagen, jf. forskriften § 3 andre ledd. Retten til å bli satt på søkerliste gjelder 

uavhengig av om søker har akseptert den tilbudte barnehageplassen eller ikke. 

 

Departementet gjør oppmerksom på at retten til barnehageplass etter § 12a er oppfylt for 

barn som har fått et tilbud i samsvar med ett av punktene 1 til 3 ovenfor og at retten til å bli 

satt på søkerliste kun er en mulighet for de som ønsker å få plass i en bestemt barnehage. 

 

Departementet uttalte i Ot.prp. nr. 52 pkt. 4.5.5.1 at klagerett på vedtak om opptak i 

barnehage følger av forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 6. Ved 

hovedopptak kan søker klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også 

klage dersom søker verken har fått sitt første eller andre ønske oppfylt, jf. § 6 første ledd. 

 

Barnehageloven § 6 andre ledd gjelder som i dag, da kommunen bare er forpliktet til å ha 

ett opptak i året vil rett til barnehageplass ikke få betydning for eventuelle supplerende 

opptak i løpet av året. 

  

 

Vurdering: 

Frøya kommune forholder seg til lovfestet rett til oppstart jamfør § 16 1. og 2. ledd, men 

skiller ikke på fødselsdatoer. Slik at alle født innen utgangen av august stiller i utgangspunktet 

likt, likeledes alle født i september, oktober og november.  

 

Frøya kommune forfordeler ikke barn ut fra foreldre ansettelsesforhold, slik at egne ansatte 

har ikke fortrinn og det vil ikke være en del av vurderingen ved opptak. Dette for å sikre 

likebehandling av alle barn i kommunen uavhengig av om forelre er i jobb, privat ansatt eller 

ansatt i det offentlige. Kommunen er kjent med at dette er kriterier andre barnehager kan 

operere med, slik at de kan tilrettelegge for egne ansatte, men ønsker ikke selv å være en del 

av slik praksis da det vil få meget uheldig utslag for foreldre uten ansettelses forhold til 



kommune. Foreldres arbeidstider vil heller ikke være en del av vurderingen, og det forutsettes 

at foreldre kan hente og bringe sitt barn innenfor barnehagens åpningstider, og slik at barnet 

ikke overstiger oppholdstiden i barnehagen som er satt til 9 timer per dag. 

 

For kommunale barnehager i Frøya kommune anses kommunegrensen som opptakskrets, slik 

at familier med bosted utenfor Frøya kommune ikke kommer inn under kommunale 

barnehagers opptakskrets. 

Barn med bostedsadress i annen kommune, og som ikke omhandles av kommunens kriterier 

om tilflytting, settes av denne grunn sist i prioriteringen ved opptak.  I praksis vil det bety at 

disse barna kun får plass om det er ledige plasser etter at alle barn med bosted i kommunen er 

tildelt plass, også i de tilfeller der foreldrene jobber i Frøya kommune.  

 

Foresatt søkte om barnehageplass for Mina Iversen Hammervik f. 03.09.20 innen fristen for 

kommunens hovedopptak for barnehageåret 2021/22. Mina var dermed del av hovedopptaket 

og hennes rettigheter ble i såmåte ivaretatt. Hennes søknad ble vurdert etter overstående 

lovkrav og kriterier, samt saksbehandlingsregler for opptak.  

Mina står per i dag på venteliste for plass i barnehagene som var høyere på prioriteringslisten, 

noe som betyr at om det blir ledig plass i løpet av kommende barnehageår kan hun tilbys 

denne plassen. Det er imidlertid ikke mulig å si om, eller når det kan skje da det avhenger av 

at et annet barn flytte fra barnehagen der de ønker plass til Mina. 

Per i dag er det ingen ledige plasser for barn melleom 1-3 år ved Nabeita oppvekstsenter 

avdeling barnehage som er foreldrenes første ønske. 

 

 

 

 





 

 

Lena Katrine Iversen
Haugrandveien 4

7263 HAMARVIK

Frøya kommune , søndag 25. april 2021

 

Tilbud om barnehageplass i Nesset Barnehage

 

Frøya kommune har behandlet søknad om barnehageplass og søknaden er innvilget for

 

Barn Mina  Hammervik
Tilbud Full plass, 100%
Oppstart 16.08.2021

Mina vil beholde plassen til skolepliktig alder, eller til plassen blir sagt opp. Vi tar forbehold om endringer i priser, tilbud og vedtekter.

 
Klage på vedtak om barnehageplass.

Klagerett på vedtak om opptak i barnehage følger forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage § 6.  Ved hovedopptak kan søker klage

over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom søker verken har fått sitt første eller andre ønske oppfylt.

Med hjemmel i forskriften § 7 må klagen fremsettes skriftlig for kommunen og må nevne den avgjørelsen det klages over og de grunner klagen støtter

seg til.

 
Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt underretning om avgjørelsen er kommet fram til vedkommende søker. For den som ikke har mottatt

underretning, løper fristen fra det tidspunkt vedkommende har fått eller burde skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

 

Vennligst svar digitalt innen 09.05.2021 om dere tar imot plassen. Dersom kommunen ikke mottar svar, vil plassen tilbys annen søker.

Svar sendes ved at du logger deg inn på samme portal som du sende søknaden : https://barnehage.visma.no/froya

 

Vi viser til kommunens nettsider

Vedtekter:  https://www.froya.kommune.no/tjenester/oppvekst/barnehage/vedtekter-for-barnehager/ 
Har dere krav på redusert betaling og gratis kjernetid ber vi om at dere søker om dette i god tid før oppstart av barnehageåret. Søknadsskjema og

regelverk finnes på hjemmesiden til Frøya kommune:  https://www.froya.kommune.no/tjenester/oppvekst/barnehage/foreldrebetaling/ 

 
Med hilsen

Frøya kommune

 
Eirin Teigås

Leder

Frøya kommune, Offentlig servicekontor, postboks 152, 7261 Sistranda.



Fra: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 11.05.2021 12:56:06 

Emne: VS: Klage barnehageplass 

Vedlegg: IMG_2769.PNG 

 

Fra: hammervik.john@gmail.com [mailto:hammervik.john@gmail.com]  
Sendt: 11. mai 2021 11:39 
Til: Mona Perline Åsen <MonaPerline.Asen@froya.kommune.no> 
Emne: Klage barnehageplass 

 
 

Hei,  

 

Vedrørende opptak av barnehageplass til Mina Iversen Hammervik.  

 

Vi har i fått tildelt plass på Nesset barnehage fra og med 16.08.2021. Nesset barnehage var vårt fjerde 

ønske. Savner en begrunnelse for at det bli slik. Da jeg vet det er født barn etter Mina som har fått tildelt 

barnehageplasser på vårt 1,2 og 3 valg. Det er sterkt problematisk for oss å bli tildelt en slik plass grunnet 

jobbsituasjon og Nesset ble satt på ønskeliste bare for og oppfylle ett fjerde ønske.  

 

Lena er ansatt ved Nabeita Oppvekstsenter SFO og det er praktisk talt umulig for henne og tiltre i den 
stillingen igjen etter permisjon grunnet levering og henting av Mina. Jeg jobber i turnus og er borte i 4 uker i 

gangen og har heller ikke mulighet til verken og bringe eller hente i den perioden jeg er på jobb.   

 

Jeg mener Frøya komune bør tilrettelegge for sin egen arbeidstaker med tanke på tildeling av kommunal 

barnehageplass.  

 

Vi har pratet med andre fedre og mødre og alle vi har snakket med har fått barna sine inn på første ønske. 

Synes derfor det er meget dårlig av komunen at vi får tildelt plass på vårt 4. ønske.  

 

Det er også barn som i praksis er bosatt på Hitra som har kommet inn på 1. ønske i barnehage og har gått 

forbi Mina i køen. 
 

Mina har kun blitt tildelt plass og står heller ikke på noen venteliste. Søknad for barnehageplass ble sendt 

inn 02.03.2021 

 

Håper dere kan se på andre løsninger på dette og gi Mina plass på Nabeita.  

 

Mvh 

 

John Helge Hammervik 



 
 

 

Sendt fra min iPhone 



 

 
 

Vedtekter  
for kommunale barnehager i  

Frøya kommune 
 

 

 
   

 

 

 

Fastsatt av kommunestyret i Frøya 24.06.2010, med hjemmel i lov av 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager. 

Revidert av hovedutvalg for drift 19.06.2018 sak 30/18  
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1. Eier
Barnehagene eies av Frøya kommune og drives i samsvar med «Lov om barnehager»,
Rammeplan for barnehager og departementenes til enhver tid fastsatte forskrifter og
retningslinjer, kommunale vedtak og plan for den enkelte barnehage.

Kommunens Hovedutvalg for drift har ansvar for forvaltningen av barnehagene.

2. Formål

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og
lek, og fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Barnehagen skal bygge
på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, slik som respekt for
menneskeverdet og naturen, på åndsfrihet, nestekjærlighet, tilgivelse, likeverd og solidaritet,
verdier som kommer til uttrykk i ulike religioner og livssyn og som er forankret i
menneskerettighetene.

Barna skal få utfolde skaperglede, undring og utforskertrang. De skal lære å ta vare på seg
selv, hverandre og naturen. Barna skal utvikle grunnleggende kunnskaper og ferdigheter. De
skal ha rett til medvirkning tilpasset alder og forutsetninger.

Barnehagen skal møte barna med tillit og respekt, og anerkjenne barndommens egenverdi.
Den skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og trygt sted for
fellesskap og vennskap. Barnehagen skal fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle
former for diskriminering.

(Jfr. Lov om barnehager § 1)

3. Foreldre og samarbeidsutvalg
Hver enkelt barnehage skal ha et foreldreråd og samarbeidsutvalg.
(Jfr. Lov om barnehager § 4.)

Foreldrerådet består av alle foreldre til barn ved den enkelte barnehage.

Samarbeidsutvalget består av foreldre/foresatte og ansatte i barnehagen, slik at hver gruppe
er likt representert (jfr. Barnehageloven § 4).
Man kan velge å ha felles samarbeidsutvalg for skole og barnehage (jfr. Barnehageloven § 5)
der dette er naturlig, for eksempel på oppvekstsenter. I dette tilfellet må det sørges for at
foreldre/foresatte og ansatte fra både skole og barnehage er representert, jfr.
Opplæringsloven § 11.
I Frøya kommune velges også en politisk oppnevnt representant fra eier for hver
barnehage/oppvekstsenter.

Styrer, som ikke er valgt medlem, har møte-, tale- og forslagsrett i samarbeidsutvalget.
Representantene for foreldre og de ansatte velges for ett år av gangen. Funksjonstiden for
eventuelle eierrepresentanter fastsettes av eier.
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Samarbeidsutvalgsmøter holdes i henhold til fastsatt plan og for øvrig når
samarbeidsutvalgets leder finner det nødvendig. For at det skal fattes vedtak må over
50 % av medlemmene i samarbeidsutvalget møte.

4. Barnehageopptak
Barnehageåret starter 15. august.

Frøya kommune er ett opptaksområde. Frøya kommune er opptaksmyndighet og det er
styrer for hver barnehage som foretar opptaket i et samordnet kommunalt opptak.

Frøya kommune har felles barnehageopptak for både kommunale og private barnehager jfr.
§ 12 i barnehageloven.

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

Frøya kommune har ett årlig opptak, etter forutgående kunngjøring i lokalpressen.
Søknadsfrist for opptak med oppstart 15. august, er 20.mars. Det skjer suppleringsopptak til
eventuelle ledige plasser fortløpende.

Søknaden om opptak skjer på elektronisk skjema, som finnes på kommunens hjemmeside.
Man kan komme med ønsker om ukedager på søknadsskjemaet, men barnehagen avgjør ut
fra antall barn pr. dag og bemanning om ønsket kan innfris.

Foresatte med behov for støtte til utfylling av søknadsskjema (f. eks
minoritetsspråklige/arbeidsinnvandrere) kan kontakte kommunens servicesenter for
utfylling av papirversjon.

Barn som allerede har barnehageplass, beholder sin plass fra foregående år ut fra avgitt
erklæring da de mottok plassen første gang.

Barn med plass i 0-3-års avdeling har fortrinnsrett til barnehageplass i 3-6-års avdeling ved
overgang.

Dersom foresatte ønsker plass ved annen barnehage eller ønsker å utvide barnets
oppholdstid søkes det på vanlig måte.

Opptakskriteriene nedenfor legges til grunn for opptak.
(Private barnehager har egne kriterier)

Barn med nedsatt funksjonsevne; jfr. Lov om barnehager § 13
Barn som det er fattet vedtak om etter Lov om barneverntjenester §§4-4 og 4-12.
Barn som skriftlig blir tilrådd barnehageplass av Pedagogisk Psykologisk Tjeneste
(PPT) og helsetjenesten.
Barn som søker overflytting til annen barnehage.
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Barn med flerspråklig bakgrunn.
Barn som ikke har hatt barnehageplass tidligere, gis fortrinnsrett dersom det er deres
siste barnehageår før skolestart.
Barn som allerede har plass i barnehagen og ønsker utvidelse av plassen.
Søsken til barn i barnehagen.
Barn som tidligere har søkt og ikke fått barnehageplass i kommunen.
Barn bosatt i andre kommuner enn Frøya kommune kan gis plass i kommunens
barnehager, dersom det foreligger avtale om overføring av tilskudd fra
bokommunen. Søkere med formål å flytte til Frøya betraktes som bosatt på Frøya (jfr.
Kommuneplan; Samfunnsdel - Mål om tilflytting).
Barnehageplasser som er til overs etter at barn med ovennevnte kriterier er tatt opp,
tildeles plass etter opplysninger gitt i søknadsskjemaet. Dersom det ikke er mulig å
skille to barn tildeles plassene ved loddtrekning.

Formannskapet er kommunens klagenemnd og klageinstans for opptak.

5. Rett til barnehageplass

Retten til barnehageplass hjemlet i barnehagelovens § 12a. For å utløse rett til
barnehageplass må samtlige vilkår være oppfylt:

Barn som fyller ett år senest innen utgangen av august det året det søkes om
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage fra august.
Barn som fyller ett år i september, oktober eller november det året det søkes om
barnehageplass, har etter søknad rett til å få plass i barnehage innen utgangen av
den måneden barnetfyller ett år.
Barnet må være bosatt i kommunen eller at foreldre/foresatte planlegger å flytte
til Frøya.
Det må søkes innen søknadsfristene.

Kommunen kan oppfylle retten til barnehageplass på tre måter:
Barnet får sitt første ønske oppfylt.
Barnet år sitt andre ønske oppfylt
Barnet får et tilbud i en annen barnehage i kommunen.

6. Barnehagetilbud
Følgende alternativ finnes:

60 % - 3 dager pr. uke
80 % - 4 dager pr. uke
100 % - 5 dager pr. uke

7. Barnehagens åpningstider
Dyrøy oppvekstsenter, avd. barnehage 07.00-16.45
Nesset Barnehage 07.00-16.45
Nordskag oppvekstsenter, avd. barnehage 07.00-16.45
Nabeita oppvekstsenter, avd. barnehage 07.00-16.45
Mausund Barnehage 07.45-16.15
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Sistranda kystbarnehage (privat) 06.30-17.00
Rabben barnehage (privat) 06.30-16.45

8. Permisjon
Foreldre kan søke om permisjon for barnet maksimalt ett år. Etter permisjonen vil man i
første rekke få plass i den barnehagen man har permisjon fra. Hvis dette er umulig kan man
få plass ved en annen kommunal barnehage.
Søknaden gjelder ikke utsettelse av barnehagestart.

Søknaden sendes direkte til styrer i barnehagen det gjelder og avgjøres av styrer.

9. Oppsigelse / reduksjon av barnehageplassen
Ved oppsigelse eller reduksjon av barnehageplassen er oppsigelsestiden 1 måned. Dette kan
fravikes dersom barnehageplassen blir besatt av andre før denne tid er omme.

10. Retningslinjer for innvilgelse av moderasjon og støtte til plasser i barnehager
Når flere søsken går i barnehage, gis moderasjon på foreldrebetaling til søsken. Det
tilbys 30 % søskenmoderasjon i foreldrebetalingen for 2. barn og 50 % for 3. eller
flere barn. Moderasjonen omfatter søsken som bor fast sammen.
Dette gjelder også dersom søsken har plass i de private barnehagene. Der en søsken
har plass i kommunal barnehage og en annen i privat barnehage er det den
kommunale barnehagen som gir hele søskenmoderasjonen, jfr. lovverket som sier at
det er det offentlige som skal dekke reduksjonen i foreldrebetalingen.
Det kan søkes om støtte til barnehageplass ut fra Lov om sosiale tjenester dersom
foreldrene ikke har økonomi til å dekke barnehageplassen selv. Søknaden avgjøres av
NAV.
Støtte til plass kan også innvilges etter Lov om barneverntjenester som et
forebyggende tiltak for familien. Søknaden avgjøres av virksomheten Familie/helse.
Nedsatt foreldrebetaling: Fra 1. mai 2015 skal ingen husholdninger betale mer enn 6
prosent av inntekten sin for en barnehageplass. For å få redusert betaling av
barnehageplassen må det søkes på eget skjema. Skjema finnes på kommunens
hjemmesider.
Gratis kjernetid: Kunnskapsdepartementet har bestemt at alle 3-, 4- og 5-åringer, og
barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt rett til å få 20
timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. For å få redusert betaling av
barnehageplassen må det søkes på eget skjema. Skjema finnes på kommunens
hjemmesider.

11. Betaling av barnehageplassen
Betalingssatsene for barnehageplass fastsettes av kommunestyret. Frøya kommune
forholder seg til makspris, som fastsettes fra staten. Kostpenger kommer i tillegg til dette.

Barnehageplassen betales fra den første til den siste i hver måned. Juli er betalingsfri måned.
Betalingen skjer innen den 15. i den perioden betalingen gjelder for.

Dersom betalingen ikke finner sted innen fristen, iverksettes ordinære innkrevingsrutiner.
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Ved sammenhengende sykefravær utover to uker, vil foreldrene etter søknad kunne bli fritatt
for foreldrebetaling etter to-ukers-perioden. At fravær skyldes sykdom må dokumenteres ved
legeattest.

12. Ferier
Barna skal ha minst fem ukers ferie i løpet av et barnehageår. Tre avdisse skal være
sammenhengende sommerferie i tidsrommet 1. juni til 14. august. Barna som skal begynne
på skolen, skal ha fire uker før 15.08. Barnehagens fem planleggingsdager utgjør barnets
femte ferieuke, barnehagen holdes da stengt.
Barnehagen må få beskjed om barnets ferieperiode så snart foreldre har dette klart, og
senest innen 02.05

Frøya kommune tilbyr i utgangspunktet sommeråpen barnehage i juli. Unntaket er dersom
barnehagen har 8 eller færre barn med tildelt plass kan barnehagen holde stengt 4 hele uker
i juli. Det foretas telling av barn 01.01 og dersom man er under barnetall for feriestengning,
informeres foreldrene om hvilke uker barnehagen holder stengt innen utgangen av januar.
Ved lavt barnetall i ferieperioden kan foreta en sammenslåing av barnehagetilbudene på
Frøya. En eventuell sammenslåing av tilbud varsles til foreldrene på ferieskriv før de svarer
på når barnet tar ut sin ferie.

Frøya kommune har i dagene mellom julaften og nyttårsaften, samt påskeuken
barnehagetilbud i hver enhet.

Julaften og nyttårsaften er barnehagen stengt. Onsdag før skjærtorsdag stenger barnehagen
kl. 12.00.

13. Foreldrene har selv ansvar for
Bringe barna til/fra barnehagen
Gjøre seg kjent med og følge barnehagens vedtekter og rutiner
Sørge for at barnet har hensiktsmessige klær til aktiv lek ute og inne, og tilstrekkelig skift
Bidra til et positivt samarbeid
Overholde betalingsfristene for barnehageplassen
Respektere barnehagens åpningstid. Dersom barnet gjentatte ganger blir hentet etter
barnehagens ordinære stengetid og dette medfører ekstra kostnader for barnehagen,
blir foreldre/foresatte pålagt å betale denne ekstra kostnaden.

14. Erstatningsplikt
Kommunen har ingen erstatningsplikt overfor barnas ting i barnehagen. Vi anbefaler sterkt
at foreldre/foresatte merker alle private klær og ting med fullt navn.
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15. Helse- og hygieniske forhold
Det vises til forskrifter om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv.
Nærmere spesifikasjoner av forskriftene kan utarbeides av samarbeidsutvalget ved den
enkelte barnehage og godkjennes av Hovedutvalget for drift. Når barnet starter i
barnehagen fyller foresatte ut et eget skjema om barnets helsetilstand.

16. Matservering
Matserveringen er ordnet slik at det lages til mat i barnehagen basert på felles innkjøp. For dette
betaler foreldrene et fastsatt beløp pr. måned for et måltid pr. dag. Prisene fastsettes av
kommunestyret. Prisene inkluderer lunsj og fruktmåltid. Evt. frokost og annet måltid består av
medbrakt matpakke. Lokale variasjoner kan forekomme etter vedtak i samarbeidsutvalget ved den
enkelte virksomhet.

17. Leke- og oppholdsareal
Barnehagens leke- og oppholdsareal skal følge veiledende norm på 4 m² pr. barn over 3 år.
For barn under 3 år skal leke- og oppholdsarealet være 5,3 m² pr barn.

18. Bemanning
Jf. Barnehagelovens § 17 - Styrer:

” Barnehagen skal ha en daglig leder som har utdanning som barnehagelærer eller
annen høgskoleutdanning som gir barnefaglig og pedagogisk kompetanse.”

Jf. Barnehagelovens § 18 –Barnehagens øvrige personale:
Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærere. Likeverdig med
barnehagelærerutdanning er annen treårig pedagogisk utdanning på høgskolenivå
med videreutdanning i barnehagepedagogikk.

Jf. Barnehagelovens § 18a –krav til norskspråklig kompetanse
For å bli fast eller midlertidig ansatt i barnehage må personer med et annet
førstespråk enn norsk eller samisk ha avlagt en norskprøve og ha oppnådd nivå A2 på
delprøven i skriftlig framstilling og nivå B1 på delprøvene i leseforståelse,
lytteforståelse og muntlig kommunikasjon. Nivåene A2 og B1 skal tilsvare nivåene
beskrevet i Det felles europeiske rammeverket for språk.

Se for øvrig lovtekst for unntak fra kravene

Forskrift om pedagogisk bemanning § 1 - Norm om pedagogisk bemanning - sier:
” Det skal være minimum en pedagogisk leder per 14 barn når barna er over tre år og
en pedagogisk leder per 7 barn når barna er under tre år og barnas oppholdstid er
over seks timer.”
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Vedr. tildeling av barnehageplass for Mina Iversen Hammervik, f. 03.09.2020. 

Mina Iversen Hammervik fikk den 25.04.2021 tildelt plass i Nesset Barnehage. Dette var vårt fjerde 

ønske i søknaden om barnehageplass. Vi hadde Nabeita Oppvekstsenter som første ønske, deretter 

Rabben Barnehage og Sistranda Kystbarnehage på de 2 neste ønskene. 

Det ble den 11.05.2021 gjort en henvendelse via mail til Frøya Kommune v. Mona Åsen, der vi 

ønsket en begrunnelse for hvorfor Mina ble tildelt 4. ønsket. Vi har nå fått informasjon, pr. brev 

datert 14.05.2021 fra Frøya Kommune, om at vår henvendelse blir behandlet som en klage, og skal 

behandles av Formannskapet i Frøya Kommune den 01.06.2021. Vi ønsker derfor å begrunne vår 

henvendelse nærmere. 

I flg. Vedtekter for kommunale barnehager i Frøya Kommune har barn født i september rett til å få 

barnehageplass innen utgangen av den måneden de fyller ett år og kommunen oppfyller denne 

retten på tre måter, første ønske, andre ønske eller tilbud i en annen barnehage. 

Det er felles søknadsskjema til alle barnehager i Frøya Kommune, både kommunale og private. Det 

er derimot forskjellige opptakskriterier for kommunale og private barnehager. Vi har ikke klart å 

finne vedtekter eller opptakskriterier for de to private barnehagene vi hadde på andre- og tredjevalg 

på vår barnehagesøknad, og vet derfor ikke hva som skiller opptak ved de kommunale og private 

barnehagene.  

Vedtektene sier også at Frøya Kommune er ett opptaksområde, det er Frøya Kommune som er 

opptaksmyndighet, det er styrer for hver barnehage som foretar opptak i et samordnet kommunalt 

opptak. Det er felles opptak både for kommunale og private barnehager. Vi synes derfor det er 

merkelig at det kan være forskjellige opptakskriterier mellom kommunale og private barnehager og 

vi sitter med en følelse av å være «prioritert bort» fra vårt andre og tredje ønske. Hvordan ivaretas 

et samordnet opptak?  

I tillegg har Frøya Kommune en målsetting om overkapasitet for å imøtekomme tilflytting til 

kommunen – og dette er bra, men hvordan prioriteres dette i forhold til de ønsker som 

«opprinnelige frøyværinger» har? 



I utgangspunktet ønsket vi plass til Mina ved Nabeita Oppvekstsenter. Årsaken til dette er at dette er 

den barnehagen som ligger nærmest der vi bor og skal bo. Mina har også en storesøster som går på 

skolen ved oppvekstsenteret. I tillegg til dette er Lena ansatt ved SFO på Nabeita Oppvekstsenter i 

50% stilling.  

Stillingen ved SFO på Nabeita Oppvekstsenter innebærer at Lena starter på arbeid kl. 07.00 og 

avslutter arbeidsdagen kl. 16.15. Dette medfører videre at Lena ikke har mulighet til å levere og 

hente Mina ved Nesset Barnehage i det hele tatt. John Helge arbeider turnus på sjøen – fire uker på 

og fire uker av. I de fire ukene John Helge er på sjøen, vil det i teorien være umulig for Lena og 

ivareta sin 50% stilling ved SFO på Nabeita Oppvekstsenter og samtidig benytte tildelt plass i Nesset 

Barnehage. Dette medfører at Lena må vurdere å søke om utvidet permisjon fra sin stilling for å 

kunne benytte barnehageplassen ved Nesset Barnehage. Vi er klar på at dette også vil bli en 

utfordring i forhold til barnehageplass i Rabben Barnehage og Sistranda Kystbarnehage.  

I tillegg vet vi at det er tildelt plass til et barn, født senere på året enn Mina og bosatt utenfor 

kommunen, ved en av de private barnehagene for at mor skal kunne fortsette i sin stilling i denne 

barnehagen. Her legger de private barnehagene til rette for en smidig løsning for familien. Er ikke 

dette mulig også for de kommunale barnehagene? 

Vi har også opplysninger om at det er barn som er født senere enn Mina i 2020 som har fått plass 

ved Nabeita Oppvekstsenter fra 16.08.21 og ønsker gjerne å vite hvordan dette prioriteres.  

Vi har takket ja til plassen ved Nesset Barnehage fordi vi ikke ønsker at den tildelte plassen skal gå i 

fra oss. Vi er usikre på hvor på prioriteringslisten Mina vil ende dersom vi takker nei. Dersom vi har 

forstått ting riktig, vil det ikke være mulighet for overflytting mellom barnehager i løpet av 

barnehageåret. Dette medfører at Mina ikke vil få plass ved Nabeita Oppvekstsenter før ved neste 

barnehageopptak. Dette til tross for at vi står på venteliste for å komme inn dersom det blir ledige 

plasser. Dermed kan det allerede være ledige plasser i løpet av høsten som Mina ikke får tilgang til.  

Vi håper på forståelse for den vanskelige situasjonen vi er kommet i ved å få tildelt plass vi Nesset 

Barnehage og ønsker inderlig at det finnes en mulighet for at Mina kan få starte ved Nabeita 

Oppvekstsenter fra 16.08.2021. 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

Lena Iversen og John Helge Hammervik 
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Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 21/721    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

DRIFTS- OG AKTIVITETSTILSKUDD TIL FRIVILLIGE LAG OG 

ORGANISASJONER 2021 SØKNAD OM KULTURMIDLER 

 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommune har avsatt totalt kr. 250 000 til drift og aktivitetstilskudd for frivillige lag og 

organisasjoner.  Kr. 160 000 avsettes til idretten og er øremerket barn og unge i aldersgruppen 0-19 

år. Fordelingen av idrettens andel foretas av Frøya Idrettsråd i tråd med inngått avtale med Frøya 

kommune. 

Resten, Kr 90 000 fordeles som følgende: 

 Grendalag:    

1 Hamarvik Grendalag   4 500 

2 Klubben grendalag   4 500 

3 Mausund Grendalag   4 500 

4 Nesset Grendalag   4 500 

5 Uttian Grendalag   4 500 

6 Valen Grendalag   4 500 

7 Sørburøy Velforening   4 500 

8 Skjønhals Kretslag   4 500 

9 Grendalaget Lyngblomst   4 500 

10 Dyrvik Grendalag   4 500 

11 Sistranda Grendalag   4 500 

12 Dyrøy Grendalag   4 500 

13 Bogøy Grendalag   4 500 

14 Sula Grendalag   4 500 

15 Sauøy Velforening   4 500 

16 Flatval Grendalag   4 500 

17 Stølan Kretslag   4 500 

18 Titran Grendalag   4 500 

     

 Andre:    

19 Livsglede for eldre   2 000 

20 Sangkoret Havdur   2 000 

21 H/F-ornitologisk forening   2 000 

22 Frøyværingen   1 500 

23 Mausund seniordans   1 500 



24 Øyrekka Turistinformasjon    

     

 Idrett:    

25 Frøya Klatreklubb 6   aktive under 20 år   

26 HF Taekwon-do 18 aktive   

27 Nabeita IL 53 aktive   

28 Frøya IL 308 aktive   

29 NMK Frøya 0 aktive   

30 IGA-Frøya 0 aktive   

     

  385 aktive   

     

  Samlet sum 0 90000 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 

 

Saksopplysninger:   
Midlene ble annonsert på kommunenes hjemmeside/Facebook side og i lokal presse. I tillegg har 

grendalag og medlemmer av Frøya Idrettsråd fått mail om ordningen. 

Frøya kommune hadde ved fristens utløp mottatt 30 søknader, hovedsakelig fra grendalag og 

idretten. Antall søknader er høyere enn i 2020. 

Alle søknader er gjennomgått og vurdert opp mot kriteriene som er vedtatt for ordningen. 

Idrettens andel av midlene skal etter at dette vedtaket er fattet fordeles i samråd med Frøya 

Idrettsråd. Idrettsrådet har som prinsipp at blidlene fordeles på aktive barn i aldersgruppen 0-19 år. 

Fordelingen til idretten vil bli foretatt så snart vedtak på fordeling av den øvrige potten er fattet. 

 

Vurdering: 
Gjennom gjennomgangen har kommunedirektøren skaffet seg et godt inntrykk av det store og 

viktige arbeidet som legges ned av ulønnede ildsjeler, ledere, trenere og foreldre i Frøya kommune. 

I et folkehelseperspektiv er alt frivillig arbeid viktig, enten det er fysisk aktivitet gjennom idretten 

eller tilrettelegging for trivsel, inkludering eller sosialt samvær grendene og andre organisasjoner. 

Når det gjelder grendelaga har kommunedirektøren valgt å legge seg på samme tilskuddsbeløp for 

alle, dette fordi mye av pengene brukes på ulike forsamlingshus som er viktig for det sosiale livet i 

grendene våre. Her kan det legges til at flere grendalag har søkt og fått innvilget midler fra 

grendalagsfondet som er øremerket større prosjekter i grendene. 

Kommunedirektøren har innstillet alle søkere for tildeling, da med unntak av øyrekka.no som i sin 

medlemsmasse har hovedsakelig medlemmer som driver kommersielt. Kan legge til at øyrekka.no i 

2020 fikk tildelt til sammen kr. 192 025 fra kommunens næringsfond.  

 



 

Ny saldo på den konto som blir belastet: Avsatt beløp kr. 250 000. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 21/1195    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GRENDALAGSFOND 2021 - DYRVIK OG ERVIK GRENDALAG  

 

Forslag til vedtak: 
Dyrvik og Ervik grendalag innvilges et tilskudd på kr. 100 000 til skifting av tak på forsamlingshus. 

Frøya kommune utbetaler 50% av tilskuddet på bakgrunnen av søknaden, resterende del utbetales 

når regnskap og bekreftelse på gjennomført tiltak leveres, og befaring er gjennomført. 

Frøya kommune forutsetter at tiltaket er iverksatt innen 6 måneder. 

Realiseres ikke omsøkt tiltak vil utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt. 

 

 

Vedlegg: 

- Søknad 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Dyrvik skal sammen med Ervik grendalag foreta nødvendig reparasjon av taket på forsamlingshuset 

Havgløtt. 

Dette er et viktig samlingspunkt for de to grandene og den nødvendige reparasjonen er et stort løft 

for lagene. Innhentet tilbud på arbeidet viser en kostnad på kr. 435 500 inkl. mva. 

Havgløtt brukes til utleie for arrangementer, juletrefester, St.Hans-feiring og andre sosiale 

sammenkomster for grendenes innbyggere. «Vi håper på støtte fra grendalagsfondet slik at det 

fortsatt kan tilrettelegges for aktivitet i grendene. Dette er viktig med tanke på inkludering av nye 

innbyggere i grenda og opp mot barn og unge» heter det i søknaden. 

Kriteriene (vedtatt politisk): 

Hvem kan søke: 

- Grendalag i Frøya kommune 

- Organisasjonen må være åpen og ikke utestenge grupper og personer på bakgrunn av relegion,       

etnisk bakgrunn, sosial tilgjengelighet eller politisk syn. 

- Organisasjonen må munne dokumentere minst 12 medlemmer- 

Hva kan det søkes om: 

- Trivselstiltak i grendene, sosiale møteplasser. 



- Tiltak for formidling av lokal historie tilgjengelig for allmenheten. 

- Det kan IKKE søkes midler til drift 

- Tiltakene må ha universell utforming. 

Søknaden: 

- Må inneholde en beskrivelse og et budsjett for tiltaket. 

-Inneholde kart, tillatelser – ex. ev. byggetillatelse og grunneieravtale. 

- Oversikt over dugnad. 

Det kan søkes om: 

- Dekning av 50 % av tiltaket, maksimalt kr. 100 000 pr. tiltak. 

 

Prioriterte tiltak: 

1. Tiltak rettet mot barn og unge. 

2. Tiltak for allmenheten (alle innbyggere på Frøya). 

3. Nye aktiviteter. 

 

 

Vurdering: 

 
Kommunedirektøren finner at prosjektet tilfredsstiller kriteriene skissert i kommunestyrevedtak 

19/2326. 

Tiltaket beskrevet av Dyrvik Grendelag og Ervik grendalagene viktige for å oppgradere og 

vedlikeholde møteplassen Havgløtt for de to bygdene. I tillegg er Havgløtt en viktig historisk 

bygning på Frøya, en bygning som i sin tid var etablert og drevet av sanitetsdamene. 

Kommunedirektøren er imponert over og setter stor pris på innsatsen grendelagene på Dyrvik og i 

Ervika gjør og ønsker å støtte opp om tiltaket. 

 

Saldo på kto. for Grendalagsfond er før vedtak kr. 2 960 183. 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 21/1193    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GRENDALAGSFOND 2021 - FLATVAL GRENDALAG  

 

Forslag til vedtak: 
Flatval grendalag innvilges et tilskudd på kr. 100 000 til oppgradering av parkeringsplass og 

opprusting av vei fram til bygdas badevann, Husvatnet. 

Frøya kommune utbetaler 50% av tilskuddet på bakgrunnen av søknaden, resterende del utbetales 

når regnskap og bekreftelse på gjennomført tiltak leveres, og befaring er gjennomført. 

Frøya kommune forutsetter at tiltaket er iverksatt innen 6 måneder. 

Realiseres ikke omsøkt tiltak vil utbetalt tilskudd bli krevd tilbakebetalt. 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Flatval grendalag ønsker å ruste opp parkering og vei fram til Husvatnet, bygdas populære 

badevann. 

Grendalaget ønsker å tilrettelegge for bevegelseshemmede og sørge for at nødetatene skal ha enkel 

tilgang ved behov. 

Flatval grendalag har innhentet tilbud på denne jobben og har estimert en kostnad på kr. 141 000, i 

tillegg kommer utgraving av parkering og heving av vei. Tilbudet er gitt av Hitra Anleggservice AS. 

Grendalaget har kalkulert totale kostnader til kr. 200 000 inkludert dugnad. 

«Dette er mye penger for oss, så vi sender en forespørsel til grendalagsfondet for å høre om dette 

er noe vi kan søke på» heter det i søknaden. 

Flatval har tidligere fått tildelt kr. 91 877 til opparbeidelse av lekeplass og oppholdsområde samt 

oppgradering av klubbhus. Dette arbeidet er nå ferdigstilt. 

 

  

Kriteriene (vedtatt politisk): 



Hvem kan søke: 

- Grendalag i Frøya kommune 

- Organisasjonen må være åpen og ikke utestenge grupper og personer på bakgrunn av religion,       

etnisk bakgrunn, sosial tilgjengelighet eller politisk syn. 

- Organisasjonen må munne dokumentere minst 12 medlemmer- 

Hva kan det søkes om: 

- Trivselstiltak i grendene, sosiale møteplasser. 

- Tiltak for formidling av lokal historie tilgjengelig for allmenheten. 

- Det kan IKKE søkes midler til drift 

- Tiltakene må ha universell utforming. 

Søknaden: 

- Må inneholde en beskrivelse og et budsjett for tiltaket. 

-Inneholde kart, tillatelser – ex. ev. byggetillatelse og grunneieravtale. 

- Oversikt over dugnad. 

Det kan søkes om: 

- Dekning av 50 % av tiltaket, maksimalt kr. 100 000 pr. tiltak. 

 

Prioriterte tiltak: 

1. Tiltak rettet mot barn og unge. 

2. Tiltak for allmenheten (alle innbyggere på Frøya). 

3. Nye aktiviteter. 

 

 

Vurdering: 
 

Kommunedirektøren finner at prosjektet tilfredsstiller kriteriene skissert i kommunestyrevedtak 

19/2326. 

Tiltaket beskrevet av Flatval grendelag viktige for å oppgradere og vedlikeholde møteplassen ved 

Husvatnet, som er en populær samlingsplass for innbyggerne i grenda, og for andre innbyggere på 

Frøya samt tilreisende.  

Kommunedirektøren er imponert over og setter stor pris på innsatsen Flatval grendalag gjør og 

ønsker å støtte opp om tiltaket. 

 

Saldo på kto. For Grendalagsfond er før vedtak kr. 2 960 183 

 

 

 















 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: X03  

Arkivsaksnr.: 21/924    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

TV-AKSJONEN NRK 2021  

 

Forslag til vedtak: 
Komiteen for TV-aksjonen 2021 settes sammen slik: 

Politisk, 2 representanter 

Varaordfører – leder 

Representant fra mindretallet – velges av formannskapet 

 

Administrasjonen, 3-4 representanter 

Frivilligsentralen 

Frøya Ungdomsråd 

Kommunalsjef oppvekst og kultur 

Suppleres med en repr. ved behov 

 

Vedlegg: 

Anmodning fra fylkeskoordinator 

 

Saksopplysninger:   

 
TV-aksjonen er NRKs årlige innsamlingsaksjon, den er blitt et felles møtepunkt for dugnad og 

frivillighet i Norge. I år går TV-aksjonen av stabelen 24 oktober. 

TV-aksjonen 2021 går til Plans arbeid for å bekjempe barneekteskap. Hvert tredje sekund blir en 

jente giftet bort et sted i verden. Barneekteskap bremser utvikling og opprettholder fattigdom. Med 

åters TV-aksjon skal man nå ut til tre millioner mennesker for å få slutt på barneekteskap i 

Bangladesh, Nepal, Mali og Niger. Sammen skal vi gi jenter muligheten til å velge sin egen framtid. 

I mottatt brev fra fylkeskoordinator oppfordres kommunene til å nedsette en lokal komite og sier at 

den er essensiell for en vellykket TV-aksjon. 

 

 

 

Vurdering: 
 



Kommunekomiteen settes sammen som tidligere år. Politisk ledelse, frivilligheten, Frøya 

Ungdomsråd og administrasjonen er representert.  

2020 ble et spesielt år på grunn av pandemi og elektronisk innsamling via bøsser på nettet. 

Komiteen i 2020 fungerte ikke så aksjonen ble styrt av varaordfører og frivilligsentralen med masse 

hjelp fra kommunens grendalag. Grendelaga er helt avgjørende for tv-aksjonen på Frøya. 

 

  

 

 

 



Til Frøya Kommune v/Kristin Furunes.

Rådhusgata 25, 7260 Sistranda Trondheim 27. april 2021

Anmodning til ordførerom å opprette og lede en kommunekomité forTV-aksjonen NRK 2021

På vegneavTV-aksjonen ønsker vi å takkefor samarbeidetunder fjoråretsaksjon der vi engasjertehelelandeti
kampen motplasti havet. Sammen jobbetvi med bærekraftsmål nummer 14. Året2020blepå alle
måter annerledesåret,men vi er imponerte ogglade for detgodesamarbeidetrundtorganiseringen av
innsamlingen på en nymåte.

Deres sportyinnstilling og den gode innsatsen i Frøya kommune resulterte i 380805kronertil
WWFs arbeid. Vi vil gjerne dele etpar høydepunkt:

Eldres dag samletseg i en pandemi til etetterlengtetarrangementog samletinn penger til
TV-aksjonen.

SalMar bidro til etrenere havogså i 2020.
Mausund oppvekstsenter oppretteten spleis og samletinn over5000krtil TV-aksjonen.

Med TV-aksjonen bidrar vi som nasjon til ulikebærekraftsmål hvertår. TV-aksjonen er derforetgodtverktøy
der lokaltengasjementbidrar til endringer globalt. Den lokale mobiliseringen for TV-aksjonen gjør verden til et
littbedrested hvertenesteår. Detteer detgod grunn til å værestoltav.

Kommunekomiteeneer heltessensiellefor en vellykketTV-aksjon. Mobiliseringavbøssebærere
ogsamhandlingmellom detoffentlige,frivilligheten,skoler ognæringslivetgir fantastiskeresultaterår etter
år. Her er du som ordfører en viktigleder for å skapeforankringfor samarbeidetpå tversavulikesektorer og
aktiviteter i kommunen. Sammen skaper vi –i lilleNorge–detsom er verdensstørsteinnsamlingsaksjon.
TV-aksjonen bidrar til den viktige saken hvertår,samtidigskapesfellesopplevelser for lokalsamfunn.

Dette vil vi gjerne invitere deg som ordfører med på. Vi håper du vil fortsette tradisjonen, og
påta deg vervetsom leder for kommunekomiteen i Frøya kommune. Oppgaven vil blantannet
bestå av:

Settesammen ogledekommunekomiteen
Inspirereogmotiverelokalsamfunnettil å engasjereseg.
Skapeforankringfor god samhandlingi kommunen.

I år går TV-aksjonen avstabelen 24. oktober ogPlansarbeid for å bekjempebarneekteskap er formålet. Hvert
tredje sekund blir en jentegiftetbortetsted i verden. Barneekteskap bremser utviklingogopprettholder
fattigdom. Med åretsTV-aksjon skal vi nå uttil tre millioner mennesker for å få sluttpå
barneekteskap i Bangladesh,Nepal,Malawi,Mali ogNiger. Sammen skal vi gi jenter muligheten til å velge sin
egen framtid.

Pandemiensutviklingvil avgjørehvordan åretsTV-aksjonen blir,men TV-aksjon blir det. TV-aksjonen 2021 vil
kunneværeen unikmulighettil å åpneopp for fysiskemenneskemøter igjen. Vi planlegger for,oghåper på,at
alleigjen skal få besøkaven bøssebærer fra sittnabolagpå aksjonsdagen. Møteti døra gir allemuligheten til å
gi,samtidigsom defår kunnskap om en viktigsak. Den digitalebøssa blir etekstra supplementtil å engasjere
enda flere.

TV-aksjonen NRK Plan
Blimed.no | Innsamlingskonto: 8380.08.09005 | Org.nr. 976 793 382



Nårkommunekomiteenerutnevnt,berviomatmedlemmeneregistrerersegpåvårt
elektroniskeregistreringsskjemaher: blimed.no/komite

KONTAKTINFO:
MVH.AnetteSæther
Mobil: 40018 859.
e-post: anette@tvaksjonen.no

InformasjonomåretsTV-aksjon nnerduher:blimed.no/tv-aksjonen-nrk/

TV-aksjonen NRK Plan
Blimed.no | Innsamlingskonto: 8380.08.09005 | Org.nr. 976 793 382



Fra: Anette Sæther [anette@tvaksjonen.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 28.04.2021 11:29:02 

Emne: Anmodningsbrev Frøya Kommune 

Vedlegg: pastedImagebase640.png; Frøya 1.pdf 

Hei.  
 
Mitt navn er Anette Sæther og jeg er ny fylkeskoordinator for TV-aksjonen, Trøndelag 2021.  
I år går årets TV -aksjon til Plan sitt arbeid med å bekjempe barneekteskap, "Barn ikke brud". 
I god tradisjonstro trenger vi det engasjementet fra de flotte kommunene i Trøndelag.  
 
Frøya kommune bidro på en fantastisk måte i 2020 og vi håper inderlig dere vil delta i år 
også.   
 
Vedlagt ligger anmodningsbrevet for 2021. Fint om dere kan ta en titt på dette å ta kontakt 
med meg om dere trenger assistanse i oppstartsfasen av kommunekomitéen.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Anette Sæther 
Fylkeskoordinator Trøndelag 
TV-aksjonen NRK Plan 2021 
 
E-post: anette@tvaksjonen.no 
Tlf: [http://+47 40018859]+47 400 18 859 
 
blimed.no 
 

 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/1242    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

MØTEPLAN 2. HALVÅR 21  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
 

Møteplan 2. halvår 2021 
 

 

Utvalg August September Oktober November Desember Januar-22 

KST 26.08* 23.09 28.10 25.11 16.12 23.01 

FSK 17.08 

 

07.09 

29.09 

30.09 

05.10 

19.10 

09.11 

10.11 

23.11 

07.12 18.01 

HOOK 24.08 14.09 12.10 04.11 

 

08.12 11.01 

HOAT 19.08 16.09 

** TSU  

14.10 04.11 

18.11  

09.12 

** TSU  

13.01 

FUR       

FEB 18.08 22.09 13.10 04.11 08.12 19.01 

KU  01.09.21 20.10   01.12 
 
Møtedager og tidspunkt: 
 

 Kommunestyret;       torsdager med møtestart kl. 10.00 

 Formannskapet:       tirsdager med møtestart   kl. 09.00 

 Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst, NAV og kultur;  tirsdager med møtestart  kl. 09.00  
  (unntatt onsdag 08.12) 

 Hovedutvalg for tekniske og allmenne tjenester;   torsdager med møtestart  kl. 09.00  

 Frøya eldre- og brukerråd;      onsdager med møtestart  kl. 10.00 

 Frøya ungdomsråd;       mandager med møtestart kl. 15.30 



 Kontrollutvalget;       onsdager med møtestart   kl. 10.00 
 
Merknader til møteplanen: 
 
*      Kommunestyrets augustmøte kan bli avlyst dersom lite saker 
* *   Trafikksikkerhetsutvalget 
 

 Felles formannskapsmøte med Hitra, Trondheim og Nærøysund 29.09-30.09 (I Nærøysund) 

 Budsjettmøte formannskapet tirsdag 09. og onsdag 10. november 

 Budsjettmøte HOOK og HOAT, 04.11.21 (FUR og FEB inviteres også)  

 Budsjettmøte kommunestyret torsdag 16. desember 

 Ved behandling av spesielle tema kan tidspunkt for møtestart bli justert.  

 Avvik fra Frøya Herredshus som møtested vil fremgå av innkalling og kunngjøres særskilt.  

 

 

 

 

 

 

 


