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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.04.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 13.04.21 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 13.04.21 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - MARKEDSFØRING REISELIV 2021  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 135.000 kr til Frøya næringsforum for gjeonnomføring av 

markedsføringsinnsatser for handels- og reieslivsnæringen i 2021 

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

tidsfristen vil 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 etter sesongens slutt 

 

 

Vedlegg: 

 

 Søknad fra Frøya Næringsforum 

 

Saksopplysninger:   

 

FELLES MARKEDSFØRINGSKAMPANJE REISELIV OG HANDEL ØYREGIONEN 

 

Kommunen har mottatt søknad fra Frøya Næringsforum, som representant for reiselivs- og handlesnæringen i 

Frøya kommune. Reiselivsnæringen opplevde noen gode sommermåneder i 2020, men resterende del av 

sesongen/ året har for de fleste vært svært utfordrende. De har valgt å implementere handelsnæringne i årets 

markedsføringskampanje, og det vil komme et en egen sak på fysisk turistinformasjon, ref. diskusjonene våren 

2020. 

 

Med bakgrunn i «tidenes sommer» for øyregionen 2020 har et flertall av reiselivsaktørene meldt tilbake om at 

markedsføringskampanjen med reklame i magasiner, sommerguiden og www.trondelagskysten.no var en 

suksess. Derfor ønsker de nå å videreføre denne kampanjen også for sommeren 2021.  Slik det ser ut ifht covid-

19 situasjonen ligger det an til «Norgesferie» også i år, noe som betyr at vi må sikre oss at vi får en enda bedre 

andel av turistene denne sommeren. 

 

Med bakgrunn i innhentede priser for Frøya, fra Vindfang, søker de om bidrag fra kommunalt næringsfond til 

følgende aktiviteter (kostnader ekskl. moms): 
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2-siders annonse i Midt-Norge Magasinet (Distribueres i hele Trøndelag)og i  2-

siders i «Øymagasinet» Frøya og Hitra,  Sommermagasinet (forskjellig i de to) 
53.000 

Sommerguiden Hitra og Frøya 2021, digital og papir 33.500 

Oppdatering av landingssiden trondelagskysten.no  15.000 

Bruk av bilder og oppsett Frøya Næringsforum , sosiale medier, Visit Frøya, 

finansieres med egenbetaling reiseliv 
40.000 

Web/ layout, foto handel & service (inkl. helse & velvære) 50.000 

Totalt 191.500 

 
 

Finansiering 

 

Kommunalt næringsfond 135.000 

Egenfinansiering 56.500 

Totalt 191.500 

 

Den digitale annonsekampanjen må i sin helhet betales av bedriftene. 

 

Det er opprettet en dialog med Kystmuseet Trøndelag for å få en avtale og et pristilbud på etablering og drift av 

en fysisk turistinformasjon for sommeren 2021. Her er det ytret ønske om bruk av «Sommerjobb for ungdom» 

Frøya og en ressursutnyttelse som tilsier at man kan bruke ansatte som er på Frøya kultur og kompetansesenter 

pr i dag, for å redusere den totale lønnskostnaden. Dette forslaget vil ettersendes så snart det foreligger 

 

Vurdering: 

 

I henhold til nye retningslinjer, skal søknader vurderes ut i fra flere forhold. Forhold som er relevante: 

 

1. Konkurransevridning – Tiltaket anses ikke som konkurransevridende 

2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender – Dette er i tråd 

med intensjonen 

3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – Ikke relevant 

4. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige 

 

Kommunedirektøren mener at søker oppfyller kravene i kommunalt næringsfond.  

 

Retningslinjene for næringsfondet sier bl a følgende: 

 

 Samlet støtte max 50% av budsjett 

 35% støtte til harde investeringer 

 50% støtte til myke investeringer 

 

Kommunedirektøren gjør følgende vurdering: 

 

Virksomheten er momspliktig og således kan ikke moms føres opp som en del av kostnadene/ investeringene. 

Tilskuddsbeløpet overskrider maksimalt støttebeløp (50%). For fellesinnsatser, slik dette defineres, sier 

retningslinjene at man kan gjøre unntak. 

 

Kommunedirektøren mener at tiltaket er viktig både for reiselivs- og handlesnæringen, og tilråder derfor at: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 135.000 kr til Frøya næringsforum for gjeonnomføring av 

markedsføringsinnsatser for handels- og reieslivsnæringen i 2021 

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

tilbudet falle bort  
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 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 etter sesongens slutt 

 

Kr 135.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond. Fonderte midler innen vedtak beløper seg til kr. 

3.289.627. 
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KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

- Status Covid -19 

- Rådhustoppen 

- Andre orienteringer i møtet 
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ORDFØRERS ORIENTERING  
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/ Kommunestyret  

 

HELSEPLATTFORMEN - UTLØSING AV OPSJON  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar at Frøya kommune løser ut sin opsjon på kjøp av Helseplattformen 

innenfor en estimert investeringramme på 15,3 MNOK over en periode på 15 år. 

2. Kommunestyret beslutter at Frøya kommune trer inn i Samarbeidsavtalen for Helseplattformen 

(vedlegg 1). 

3. Kommunestyret vedtar at Frøya kommune kjøpe en andel av aksjene i Helseplattformen AS og 

tiltrer Aksjonæravtalen for selskapet (vedlegg 2). For Frøya kommune sin del utgjør dette 56 000 

kr. Dette dekkes innenfor driftsrammen for 2021. 

4. Kommunestyret i Frøya kommune ber kommunedirektøren innarbeide Helseplattformen i de 

neste års budsjett og handlingsplaner. (Drift, investeringer og ansatteressurser til innføring mv.) 

5. Frøya kommune har ensidig rett til å fratre sin beslutning om tiltredelse, uten begrunnelse, frem 

til 13 måneder før produksjonssetting. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 12.04.2021 sak 24/21 

 

Vedtak: 

 

1. Kommunestyret vedtar at Frøya kommune løser ut sin opsjon på kjøp av Helseplattformen 

innenfor en estimert investeringramme på 15,3 MNOK over en periode på 15 år. 

2. Kommunestyret beslutter at Frøya kommune trer inn i Samarbeidsavtalen for Helseplattformen 

(vedlegg 1). 

3. Kommunestyret vedtar at Frøya kommune kjøpe en andel av aksjene i Helseplattformen AS og 

tiltrer Aksjonæravtalen for selskapet (vedlegg 2). For Frøya kommune sin del utgjør dette 

56 000 kr. Dette dekkes innenfor driftsrammen for 2021. 

4. Kommunestyret i Frøya kommune ber kommunedirektøren innarbeide Helseplattformen i de 

neste års budsjett og handlingsplaner. (Drift, investeringer og ansatteressurser til innføring mv.) 

5. Frøya kommune har ensidig rett til å fratre sin beslutning om tiltredelse, uten begrunnelse, frem 

til 13 måneder før produksjonssetting. 

 

Enstemmig. 
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Vedlegg: 

 

 Samarbeidsavtale 

 Aksjonæravtale 

 Diverse vedlegg til avtalene 
 

Saksopplysninger:   

Bakgrunn 

Norge har en av verdens beste helsetjenester, og de fleste av oss er innom fastlegen av og til, får en 

e-resept som hentes på apoteket, og må en sjelden gang innom legevakt eller sykehus. Dette 

oppleves for de aller fleste som positivt og velfungerende. Men for de som er kronikere, multisyke 

eller har en mer kompleks sykdomshistorie kan det være mer krevende å være syk. Man må gjerne 

innom både fastlege, legevakt og flere sykehus, og kan da oppleve å måtte gjenta historien sin flere 

ganger. Informasjon følger ikke alltid med fra et sted til det neste, og informasjon om hvilke 

medisiner man står på er ikke alltid riktig. I verste fall kan man bli feilbehandlet på grunn av at 

informasjonen ikke stemmer. En av årsakene til dette er at dagens datasystemer ikke snakker godt 

nok sammen. Fastlegene har ett journalsystem, kommunen har normalt 3-4 journalsystemer, og på 

sykehusene er det enda flere systemer som må snakke sammen. Dette gjør de bare delvis. Dagens 

IKT-systemer er i hovedsak begrenset til én enkelt virksomhet/tjeneste og understøtter i begrenset 

grad pasientforløp på tvers av virksomheter og omsorgsnivå. I Kreftforeningens omverdensanalyse 

fra 2017 svarer 40 prosent av hele utvalget at de har opplevd at helsepersonell ikke har hatt relevant 

informasjon om dem. 33 prosent oppgir at de har opplevd at helsepersonell har feil 

helseopplysninger, eller at helseopplysningene de har ikke er oppdaterte. Videre sier 50 prosent at 

de selv har måttet ta ansvar for at informasjon om egen behandling bringes fra en behandler til en 

annen (referanse 6, side 25).  

Med en økende aldring av befolkningen og generell økning i tjenestebehov også for yngre vil en 

bærekraftig økonomi både for kommuner og helseforetak være avhengig av at helsepersonell får 

mulighet til å jobbe smartere og mer effektivt. Med dagens systemer bruker de ansatte tid på å lete 

etter og oppsummere informasjon, og har ikke gode nok verktøy for å samhandle med forrige og 

neste behandlingsledd. Hvis kommunene skal kunne håndtere det økende behovet for helsehjelp må 

i tillegg innbyggere, pårørende og pasienter gis mulighet til å ta et større ansvar selv rundt egen 

helse, og mer av behandlingen må kunne utføres på avstand, for eksempel oppfølgingssamtaler som 

videokonsultasjon. 
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Fremtidens pasient ønsker tilgang til egne helseopplysninger, bedre informasjon om diagnose, mer 

involvering i egen behandling, tettere dialog med helsetjenesten og en helsetjeneste som oppleves 

som sammenhengende mellom alle aktørene i tjenesten. De ansatte både i primær- og 

spesialisthelsetjenesten ønsker delt informasjon om pasientene, sammenhengende og 

standardiserte pasientforløp, oppdaterte medisinlister, beslutningsstøtte og bedre verktøy for 

samhandling. Kommunene ønsker bedre verktøy for å arbeide forebyggende og bedre tilgang på 

rapporter og styringsinformasjon. Disse målene realiseres ved innføring av Helseplattformen, og vil 

ha størst effekt dersom den innføres hos alle; både på sykehus, i kommunehelsetjenesten, hos 

fastlegene og inkludert aktive innbyggere. 

Stortingsmelding 9 «Én innbygger – én journal» (Meld. St. 9 (2012-2013)) setter tydelige mål for IKT-

utviklingen i helse-Norge: 

● Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger 

● Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester 

● Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning 

Forslag til statsbudsjett Prop. 1 S (2020–2021), beskriver gjennomføring av dette:   

Regjeringen viderefører arbeidet med å modernisere journalløsningene gjennom tre 

strategiske tiltak: felles journalløsning i helseregion Midt-Norge, samordnet utvikling av de 

øvrige regionale helseforetakenes journalløsninger, og felles journalløsning for kommuner 

utenfor helseregion Midt-Norge. Disse journaltiltakene skal understøttes av etablerte og nye 

nasjonale e-helseløsninger og felleskomponenter. 

Helseplattformen er ett av det tre strategiske tiltakene som skal bidra til realiseringen av det 

nasjonale målbildet «Én innbygger - én journal» (referanse 1). Det er første gang det etableres en 

felles journalløsning for kommuner, spesialisthelsetjeneste, fastleger og private spesialister i Norge. 

Helseplattformen er utpekt som et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale 

målbildet. Et av de andre strategiske tiltakene er å etablere en felles kommunal journalløsning for 

kommunal helse- og omsorgstjenesten, utenfor Midt-Norge (Akson). Kommunene i Midt-Norge kan 

enten velge Helseplattformen eller å fortsette med dagens systemer. Se referanse 2 for mer 

informasjon om Akson og det nasjonale målbildet. 
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Helseplattformen som del av det nasjonale bildet, fra Direktoratet for e-helse. 

Helseplattformen er anskaffelsen og innføringen av nytt felles pasientjournalsystem ved sykehus, 

kommuner, fastleger og private spesialister i hele Midt-Norge. Helseplattformen skal gi økt kvalitet i 

pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette 

helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. I Frøya kommune 

vil Helseplattformen erstatte de journalsystemene som i dag er i bruk av disse tjenestene; Profil for 

helse og omsorg, ExorLive for fysioterapitjenesten, CGM-Winmed3 for skolehelse, vaksinasjon o.l., og 

SystemX for legetjenesten. 

Helseplattformen AS ble opprettet 1. mars 2019 for å signere anskaffelsen og stå for innføringen. 

Frøya kommune signerte den 20.06.2019 en opsjonsavtale med Helseplattformen, i likhet med alle 

andre kommuner i Midt-Norge. Kommunene har mulighet for å tre inn på eiersiden i 

Helseplattformen AS etter hvert som de utløser sin opsjon. Dette ble vurdert juridisk og praktisk til å 

være den anbefalte modellen for et offentlig-offentlig samarbeid rundt Helseplattformen. Bystyret i 

Trondheim kommune vedtok å utløse sin opsjon 29. august 2019. Avtale mellom Helseplattformen 

AS og det amerikanske firmaet Epic, som vant anbudskonkurransen, ble signert 20. mars 2019.  

Kommunene i Midt-Norge er representert i utviklingen av Helseplattformen, sammen med deltakere 

fra helseforetak og fastleger. Fagpersoner fra kommunene i hele Midt-Norge er involvert for å sikre 

at Helseplattformen fungerer for alle. Prosesser har vært gjennomgått for å passe både store og små 

kommuner, og forbedringsforslag og tidstyver har blitt identifisert. Alle faggrupper ser på muligheter 



Saknr: 72/21 

for å jobbe likt i Midt-Norge der det er hensiktsmessig, og fagekspertene jobber sammen i Midt-

Norge for å tilpasse det nye journalsystemet sammen med Helseplattformen AS og leverandøren 

Epic. Frøya kommune har en fagekspert i 40%, som er frikjøpt av Helseplattformen AS. 

Innføringsplan  

Det er utformet en felles plan for koordinering og påkobling av aktører i Helseplattformen, som deles 

i fem produksjonssettinger. St. Olavs hospital og Trondheim kommune tar i bruk Helseplattformen 

først. Deretter følger de to andre helseforetakene sammen med kommuner, fastleger og andre 

aktører. Det er imidlertid ikke kapasitet til å ta med alle kommuner sammen med helseforetakene, så 

de to siste produksjonssettingene er for kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal som ikke gikk på 

sammen med helseforetakene. Disse to kalles “andre bølge” eller “second wave” (SW) i figuren 

nedenfor. 

 

For å koble seg på Helseplattformen må kommunene forplikte seg til et standardisert 

innføringsprosjekt i samarbeid med Helseplattformen AS.  Innføringsprosjektet er inndelt i forprosjekt 

og hovedprosjekt. Forprosjektet varer i 7 måneder og hovedprosjektet i 12 måneder, til sammen 19 

måneder. Før oppstart av forprosjekt må kommunene signere en intensjonsavtale om deltakelse i 

prosjektet, som ikke forplikter med tanke på å løse ut opsjon. Kommunen må løse ut sin opsjon før 

oppstart av hovedprosjektet, senest 13 måneder før produksjonssetting.  
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Frøya kommune har ensidig rett til å fratre sin beslutning om tiltredelse, uten begrunnelse, frem til 

dette tidspunktet. Det er også mulig for kommuner å starte opp med deler av forprosjektet på et 

tidligere tidspunkt. En foreløpig oversikt over innføringsplan med tilhørende aktivitetsliste finnes i 

referanse 4, og mer utfyllende informasjon kan finnes i referanse 5, “Informasjonspakke til 

opsjonskommuner”, fra Helseplattformen AS. 

Den pågående pandemien er en av faktorene som påvirker fremdriften negativt. Hovedprosjektet i 

Trondheim kommune er forskjøvet med 6 måneder fram i tid. Dette betyr at Frøya kommunes prosjekt 

ikke bli på 12 måneder + 7 måneder, men vil komprimeres noe. Prinsippet om at opsjonen må utløses 

13 måneder før produksjonssetting vil fortsatt gjelde. Begge alternativer er skissert i figuren nedenfor. 

Som figuren viser vil Frøya kommune i begge tilfeller enten gå sammen med Helse Nord-Trøndelag HF 

(HNT), kalt “PD2” på figuren, eller ett år etter helseforetaket, kalt “SW” på figuren.  

Tiltredelsestidspunkt har vært hyppig debbatert i kommunedirektørforum for kommunene i 

«lakseregionen» den siste måneden, og det er der en omforent enighet her om at kommunene bør 

velge samme inntredelsestidspukt i Helseplattformen. Slik det nå ser ut ser en for seg tiltredelse i SW.  

Det er også mulig for Frøya kommune å knytte seg til Helseplattformen på et senere tidspunkt enn 

disse to alternativene, men det er antatt at kostnaden for dette vil være høyere, siden det da må 

settes opp et prosjekt særskilt for kommunen.  

Gevinster  

Den viktigste gevinsten ved innføringen av Helseplattformen er at innbyggerne vil oppleve en 

sømløs, helhetlig helsetjeneste med økt kvalitet og pasientsikkerhet. I tillegg får helsepersonell 

mulighet til å jobbe smartere og mer effektivt med mer brukervennlige systemer, og kommunen får 

nye muligheter for styringsinformasjon og kvalitetsforbedring. Når informasjon er oppdatert for alle 

og deles mellom primær- og spesialisthelsetjenesten vil samhandlingen bli enklere og mer effektiv. 

Dobbeltarbeid reduseres, og arbeidsflyten for de ansatte forbedres. 

Kommunene i Midt-Norge samarbeider om å hente ut gevinster ved innføring av Helseplattformen, i 

tillegg til arbeid med risikobildet. Arbeidet med å hente ut gevinster og redusere risiko er en 

kontinuerlig prosess som også vil fortsette etter innføringen av Helseplattformen.  

Helseplattformen vil gi kvalitetsmessige og økonomiske gevinster.  Trondheim kommune har i sin 

bystyresak vist til foreløpige analyser som viser at det bare innenfor hjemmebaserte tjenester vil 
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kunne være mulig å realisere opp mot 38 MNOK i årlige økonomiske gevinster frem mot 2040. Dette 

indikerer at det vil være lettere å møte behovet for kommunale tjenester når økningen i antallet av 

de eldste eldre kommer for fullt i de kommende årene. Legges denne analysen til grunn vil det for 

Frøya kommune være mulig å realisere 2 MNOK i årlige økonomiske gevinster frem mot 2040. 

Trondheim kommune vil i 2021 ytterligere oppdatere sine gevinstrealiseringsplaner, og Frøya 

kommune vil samarbeide med Trondheim kommune om disse. Sammen med Trondheim kommune 

og helseforetaket er det identifisert 8 hovedområder, som raskest vil kunne gi både kvalitative og 

økonomiske gevinster:  

 

Prioriterte områder Beskrivelse av områdene 

Brukervennlighet Medarbeidere i kommunal helsetjeneste skal oppleve bedre kvalitet, 

beslutningsstøtte og enklere tilgang til helseopplysninger. 

Legemiddelhåndtering Medarbeidere og pasienter skal oppleve økt pasientsikkerheten og bedre 

kvaliteten på legemiddelhåndtering gjennom samstemt liste i sanntid og 

beslutningstøtte i foreskrivning.  

Innbyggerinvolvering Innbyggerportalen skal gi pasienten lettere tilgang til egne helseopplysninger, 

økt mulighet til å registrere egne opplysninger og kommunisere med 

helsetjenestene.  

Logistikk Standardisering, informasjonsdeling og enklere tilgang til helseopplysninger 

skal gi medarbeidere i kommunehelsetjenesten mer tid til pasientbehandling. 

Digital hjemmeoppfølging Flere pasienter skal gjennom innbyggerportalen få oppfølging hjemme 

gjennom økt bruk av videokonsultasjon, informasjon og distribuert opplæring, 

egenregistrering og fjernmonitorering. 

Samhandling Økt kvalitet på samhandling i, og mellom primær- og spesialisthelsetjenestene. 

Styringsinformasjon (Avansert 

bruk av data) 
Bedre tilpasset styringsinformasjon til tjenesteutvikling og prioritering av 

ressurser.  
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Forskning  

(Avansert bruk av data) 

Økt forskningsaktivitet i primærhelsetjenesten og enklere tilgang til 

informasjon om tjenester på tvers av kommuner som grunnlag til forskning. 

Risiko 

Det er knyttet betydelig risiko til innføring av Helseplattformen. Trondheim kommunes 

bystyresak (referanse 3) tydeliggjør risiko i form av kostnadsoverskridelser, 

interessemotsetninger med spesialisthelsetjenesten, økt press på faglige ressurser i 

innføringsperioden, og at utviklingsarbeidet prioriteres høyt nok og i tråd med omfanget. Videre 

vil selve innføringen i organisasjonen være krevende og bety endringer for mange ansatte.  

Trondheim kommune har valgt å fungere som “pilotkommune” for innføringen av Helseplattformen, noe 

som utgjør en reduksjon av prosjektets risiko for andre kommuner. Det blir mulig å benytte seg av 

allerede utarbeidede modenhetsanalyser, opplæringsplaner, kommunikasjonsstrategi og andre 

elementer fra Trondheim kommune. I tillegg har Trondheim kommune allerede involvert andre midt-

norske kommuner i kartlegging av sentrale pasientforløp i primærhelsetjenesten. Helseforetakene har 

allerede besluttet å ta i bruk Helseplattformen, som ytterligere sprer og reduserer risikoen.  

Når det gjelder innføringen av Helseplattformen vil Frøya kommune delta i det utstrakte samarbeidet i 

Midt-Norge ledet av Trondheim kommune, Helseforetakene og Helseplattformen AS. Frøya kommune er 

tilknyttet Orkdalsregionen/lakseregionen hvor en regional innføringsleder samordner og koordinerer 

arbeidet innen områder som IKT, informasjon, opplæring, realisering av gevinster og deltakelse i 

Helseplattformens faggrupper. Disse faggruppene er igjen bredt sammensatt med deltakere fra 

kommuner i hele Midt-Norge, samt tverrgående grupper der også helseforetaket er med. Denne felles 

innsatsen vil være risikoreduserende for den enkelte kommune.  

Alternativet til Helseplattformen er å fortsette å bruke dagens systemer. Det vil gi fungerende 

fagsystemer, men det er også risiko og kostnader forbundet med dette alternativet. Det er mer krevende 

å forholde seg til de systemene som finnes i dag sammenlignet med ett system, og flere av dagens 

systemer vurderes som moden for utskifting i nær fremtid uansett, som vil medføre kostnader. Dersom 

man blir værende på dagens systemer går man også glipp av gevinstene ved å ha felles tilgang til 

informasjon, forbedret samhandling og de andre fordelene med et felles system.  
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Økonomi 

Investeringskostnaden knyttet til å anskaffe og innføre Helseplattformen for Frøya kommune er anslått 

til kr 15,3 MNOK. Det er noe usikkerhet knyttet til regnskapsmessig behandling av kostnadene da 

endelig kategorisering først vil foreligge etter en detaljert gjennomgang og vurdering av revisor. 

Majoriteten av investeringskostnadene vil forfalle ved idriftsetting i 2022. I tillegg vil Frøya kommune 

måtte gjennomføre noen aktiviteter lokalt i forkant av produksjonssetting. Dette knytter seg blant 

annet til opplæring, gjennomføring av forberedende aktiviteter, samt eventuelle oppgraderinger av 

sluttbrukerutstyr og/eller infrastruktur.  

Totalkostnaden fordeler seg på følgende elementer: 

● Tekniske kostnadselementer som datamigrering, integrasjon, tekniske forberedelser/ testing 

og oppgradering av sluttbrukerutstyr og/eller infrastruktur. 

● Organisatoriske kostnadselementer som opplæring, support fra superbrukere, 

organisasjonsutvikling og prosjektledelse. 

● Kommunens andel av felleskostnadene ved Helseplattformen AS. Lisenskostnad til 

leverandør er inkludert i tjenestekostnad fra Helseplattformen og utgjør en relativt liten del 

av totalkostnaden. 

Frøya kommune vil overdra aksjer fra Trondheim kommune, (ref. aksjonæravtalens kapittel 9 En liten 

del av kostnaden (kr. 56 000) vil således gå med på å betale Frøya kommunes del av aksjene i 

Helseplattformen AS, og Frøya kommune blir således en formell eier inn i det offentlige-offentlige 

samarbeidet som Helseplattformen AS representerer.  

Kostnadsestimatet på 15,3 MNOK anses å være beheftet med usikkerhet da man er i en tidlig fase av 

Frøya kommune sitt innføringsløp og det er fremdeles en del informasjon som er ukjent. Eksempler på 

uavklarte områder knytter seg til mulig forsinket produksjonssetting, datamigrering ut over 

pasientjournaler, samt kostnad til årlig forvaltning. Merk at kostnadsestimatet er kun et estimat og ikke 

en pris. Helseplattformen AS er et selskap som ikke har som mål å gå med overskudd, og Frøya 

kommune vil kun betale sin andel av faktisk påløpte kostnader. Et grunnleggende prinsipp i det 

offentlig-offentlige samarbeidet er effektiv bruk av offentlige midler og det vil hele tiden søkes de mest 

kostnadseffektive løsningene, kvalitet tatt i betraktning.  
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Det pågår en prosess for å få bekreftet at kommuner i Midt-Norge kan legge til grunn 15 års 

avskrivningstid, og ikke 5 år som er vanlig for mindre IKT-innkjøp. Det anses som overveiende 

sannsynlig at dette lar seg gjøre, men det er en noe tidkrevende prosess da det krever lov- og/eller 

forskriftsendringer. Trondheim kommune har lagt til grunn 15 års avskrivningstid i sin bystyresak.  

De årlige driftskostnadene er estimert til 2,2 MNOK. Samtidig vil ca. 1,1 MNOK av dagens kostnader 

falle bort slik at netto årlig kostnadsvekst er ca. 1,1, MNOK (ekskludert avskrivninger). Dagens systemer 

anses som moden for utskifting, og således vil kostnader til dagens systemer uansett forventes å øke 

betraktelig i fremtiden.  

Kommunedirektøren vil innarbeide kostnader knyttet til kjøp, innføring og drift av Helseplattformen i 

budsjetter og økonomi- og handlingsplan. 

 

 

Vurdering: 

Det nasjonale målbildet “En innbygger -en journal” konkluderer med at en felles nasjonal løsning for 

klinisk dokumentasjon, prosessøtte, og pasient og brukeradministrasjon er målbildet for den samlede 

nasjonale utviklingen for helse- og omsorgssektoren. For kommunene i Midt-Norge skal dette 

målbildet realiseres gjennom anskaffelsen av en regional felles løsning, Helseplattformen.  

Gevinstene ved å ta i bruk Helseplattformen vurderes som store. Løsningen har potensiale til å 

realisere forventningene til det nasjonale målbildet “En innbygger -en journal”.  Det er forventet at 

løsningen vil underbygge økt pasientsikkerhet, legge til rette for et mer koordinert tjenestetilbud, gi 

helsepersonell enklere tilgang til samtidig informasjon, gi helsepersonell nødvendig prosess- og 

beslutningsstøtte, og gi bedre verktøy for involvering og samhandling med pasienter og innbyggere.  

Helseplattformen vil kunne medføre både kvalitetsmessige og økonomiske gevinster. Trondheim 

kommune fremhever i sin bystyresak at det innenfor hjemmebaserte tjenester frem mot 2040 vil 

kunne være mulig å realisere gevinster som i Frøya kommune kan komme opp mot 2 MNOK i årlige 

økonomiske gevinster. Trondheim kommune vil i 2021 ytterligere oppdatere sine 

gevinstrealiseringsplaner, og Frøya kommune vil samarbeide med Trondheim kommune om disse. 

Risikoen i et slik prosjekt vurderes som betydelig. Et utstrakt midt-norsk samarbeid, og Trondheim 

kommunes rolle som “pilotkommune”, fører til at risikoen er redusert og øker sannsynligheten for at 

Helseplattformen vil være en funksjonell løsning også for Frøya kommune. Det er også grunn til å 

understreke at det er knyttet risiko til ikke å utløse opsjon på Helseplattformen. Dersom man blir 
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værende på dagens systemer går man glipp av gevinstene ved å ha felles tilgang til informasjon, 

forbedret samhandling og de andre fordelene med et felles system. Det er også vurderingen til Frøya 

kommunes systemansvarlige, at dagens systemer om ikke lang tid er moden for utskifting, noe som vil 

medføre kostnader dersom man velger å ikke gå på Helseplattformen. 

Kommunedirektøren vurderer at selv om kostnadene knyttet til driften av Helseplattformen vil utgjøre 

en økning i løpende driftsutgifter, vil den forventede kvalitetshevningen innen hjemmetjenester, 

helsehus og omsorgsboliger, BAM, helsestasjon, legetjeneste m.m. gjøre økningen forsvarlig. 

Kostnadsøkningen oppveies av de betydelige gevinstene som plattformen potensielt fører med seg, 

både for innbyggerne selv og for kommuneøkonomien. Detaljer rundt selve innføringsplanen vil 

utarbeides av administrasjonen i tiden fremover. Det er kommunedirektørens utgangspunkt at Frøya 

kommune ønsker å gå sammen med øvrige kommuner i regionen, og tiltrer produksjonssetting av 

Helseplattformen sammen med disse.  Kommunestyret holdes løpene orientert om status.  

Basert på dagens tilgjengelige informasjon er det kommunedirektørens vurdering at Helseplattformen 

vil være en fremtidsrettet løsning for Frøya kommune og at økonomien i prosjektet er tilfredsstillende. 

Kommunedirektøren anbefaler derfor å utløse opsjonen og inngå en samarbeidsavtale for 

Helseplattformen.  

Referanser med lenke til dokumenter 

1. Stortingsmelding om én innbygger én journal: Meld. St. 9 (2012-2013) 

2. Informasjon om Akson fra KS 

3. Sak i Trondheim Bystyre, PS 0025/19: Ny løsning for pasientadministrasjon, pasientjournal og 

samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

4. Innføringsplan inkludert aktivitetsliste 

5. Informasjonspakke til opsjonskommuner 

6. Én innbygger én journal. Konseptvalgutredning - Nasjonal løsning for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste 
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FRØYA- HITRA BRANN OG RENDINGSTJENESTE - VEIEN MOT MÅL  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Frøya og Hitra kommuner har som intensjon å gå sammen om et interkommunalt samarbeid om 

brann og redningstjenestene i kommunene. Sør-fosen interkommunale feievesen skal inngå i 

samarbeidet.  

 

• Frøya kommune foreslås som vertskommune for samarbeidet, og Hitra kommune blir 

samarbeidskommune 

 

• En forutsetning for sammenslåingen er at dagens hovedstasjonsplassering på Fillan og 

Sistranda videreføres som i dag, og at det tilrettelegges for tilstedeværelse av mannskap 

i begge kommunene. 

 

2. Avtalen skal inngås som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 20-2.  

 

3. Kommunedirektørene har satt sammen en arbeidsgruppe med representanter fra begge 

kommunene.  Arbeidsgruppen har følgende mandat: 

 å sikre involvering og medvirkning av mannskapet, samt at disse skal 

 utarbeide et beslutningsgrunnlag (faglig analyse) for hvordan et helhetlig brann og ulykkes- 

vern skal ivaretas for kommunene, både sett fra et faglig og økonomisk ståsted  

 

4. Tidligere brannfaglige rådgivere (Norconsult) bistår kommunene i prosessen, og kommunene 

dekker utgiftene til disse innenfor total driftsramme, med 1/3 til hver av partene, Hitra 

brannvesen, Frøya brannvesen og Sør-Fosen interkommunale feievesen. 

 

5. Basert på tilrådningen fra arbeidsgruppen, utarbeider kommunedirektørene en helhetlig 

vertskommuneavtale basert på det forslag som ligger vedlagt denne saken. 

 

6. Vertskommuneavtalen og den faglige analysen forelegges politisk behandling i kommunestyrene i 

juni 2021.  

 

 

Vedlegg: 

 
Utkast, vertskommuneavtale 
Forebyggendeanalyse 
Beredskapsanalyse  
Ny brannordning 
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Saksopplysninger:   

 

Kommunedirektøren legger frem saken i denne formen for å belyse status i prosessen mot et felles 
brannvesen for Frøya og Hitra kommuner. Det er viktig for kommunene å lykkes i denne prosessen, 
og kommunedirektørene ber derfor om å få gjøre noen flere avklaringer før endelig sak fremlegges 
for kommunestyrene.  
 
I forslag til vedtak i denne saken legges det frem noen prinsipielle punkter som er viktig for 
fortsettelsen, og som det er viktig at kommunene er omforent om allerede nå.  
 
Disse er 

 At Frøya og Hitra kommuner har felles intensjon om å gå sammen om et interkommunalt 

samarbeid om brann og redningstjenestene i kommunene. Sør-fosen interkommunale 

feievesen skal inngå i samarbeidet.  

 Enighet i tidlig fase om hvem som skal være vertskommune for samarbeidet, og hvem som 

blir samarbeidskommune 

 Enighet om stasjonsplassering av hovedbrannstasjonene og tilstedeværelse av mannskapene 

 Enighet om samarbeidsformen, et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 20-2.  

 
I saken legges ved de anbefalinger som Norconsult har levert kommunene i august 2020, og som vil 
være bakgrunnsmateriale for videre prosess. 
 

 Forebyggendeanalyse 

 Beredskapsanalyse  

 Ny brannordning 
 
Kort oppsummering av Norconsults tilrådninger (brannordningen): 
Gjennom dokumentasjonen av brannvesenet (brannordningen) for Frøya og Hitra brann og redning 
(FHBR) som er basert på gjennomført ROS-analyse og GAP-analyse fra 2019, og 
forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse fra 2020 er det gjort vurderinger opp mot dagens 
dimensjoneringsforskrift (2002) som setter krav til dimensjonering og organisering av brannvesen. 
Det er også sett til forslag til ny dimensjoneringsforskrift, slik at Frøya og Hitra brann- og redning 
gjennom dette arbeidet skal være fremtidsrettet og kunne møte nye krav på en god måte. 
Norconsults tilrådninger er oppsummert med følgende:  
 
• Basert på en samfunnssikkerhets- og beredskapsfaglig vurdering tilrådes det at det etableres et 
nytt felles brannvesen for de to kommunene – Frøya og Hitra brann og redning.  

 

• Gitt avdekt risiko- og sårbarhetsbilde, og det fremtidige, med blant annet en økende utbygging av 
havnæringsindustri, bør det vurderes om stillingsandelen til ledelsen skal økes slik at det blir 
fulltidsstillinger for alle 3 stillingene i ledelsen, brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap.  

 

• Dagens forebyggende brannvernarbeid tilrådes (uavhengig av kulepunkt 1) omorganisert med 
opprettelse av én ny felles avdeling med én felles leder, og for en periode må det tilføres ressurser ut 
over forskriftens minstekrav. Samtidig bør en se på samarbeidsmuligheter med andre brannvesen 
som det er naturlig å kunne samarbeide med for å bygge fagmiljø, kompetanse og sikre utvikling av 
det forebyggende arbeidet.  
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• Nordskag stasjon bør samlokaliseres med Salmar for å gi synergieffekter med Salmars industrivern, 
et bedre egnet lokale og raskere tilgang til mannskaper.  

 

• Mannskapsstyrken tilknyttet hovedstasjonene (Sistranda og Fillan) bør økes til 20 mannskaper. 
Alternativt kan det vurderes innføring av vaktordning ved stasjonene.  

 

• Etablering av felles 01-vakt tilrådes utført så snart som mulig for å gi en større avlastning på de 
som inngår i vaktordning, et tettere samarbeidsmiljø mellom de to brannvesenene, og et potensial 
for økonomiske besparelser.  

 

• Det må etableres ordninger med utrykningsledere knyttet til de ulike stasjonene og utvikle 
lederkompetanse for innsatsleder  
 

Ansatte/mannskapene/involvering og medvirkning 

Siden Norconsult leverte sine analyser har kommunedirektørene gjennomført flere drøftingsmøter 

med tillitsvalgte, samt hatt møter med øvrige mannskaper. Dette for å sikre informasjon og 

medvirkning i prosessen. Tilbakemelding fra møtene er at det er flere faktorer som mannskapene 

mener ikke er godt nok belyst og beskrevet i allerede utarbeidede analyser.  

Hovedargumentene er at det mangler tydelighet på mål og formål med en sammenslåing, hva er 

gevinstene, hvordan skal et sammenslått brannvesen bli bedre sammen, hvordan skal dette ledes, 

hvem blir vertskommune, hva skal vi samarbeide med andre om for å løse de utfordringene vi står 

overfor- spesielt på forebyggendesiden etc. Tilbakemeldingene er basert på de funn som 

brannvesenet er omforent enige om i tidligere utredninger. Det etterlyses altså en strategi for hva 

det «nye» skal bli. 

Kommunedirektøren anbefaler derfor at kommunene nå i felleskap gjør et «siste» stykke arbeid i å gi 

en god beskrivelse av det som er uklart, slik at politisk ledelse får et godt beslutningsgrunnlag på 

hvordan et helhetlig brann og ulykkesvern skal ivaretas for kommunene, både sett fra et faglig men 

også sett ut fra et økonomisk ståsted.  

For å komme i mål har kommunedirektørene nedsatt en «hurtigarbeidende» arbeidsgruppe som 

jobber med dette ut fra følgende mandat: 

 Belyse og vurdere hvordan et nytt felles brannvesen på best mulig måte kan løse de 
utfordringene som en står overfor og som er identifisert i foreliggende analysegrunnlag, 
ROS-analyse, beredskapsanalyse, forebyggendeanalyse og GAP-analyse. Som et resultat 
av dette arbeidet skal det fremkomme konkrete tilrådninger knyttet til samarbeidsform, 
merverdi mv.  
 

 På bakgrunn av funn i analysene og hvor en konkluderer med svakheter også i en 
sammenslått organisasjon vurdere mulige samarbeidspartnere for Frøya-Hitra 
brannvesen som kan bidra til å løse de utfordringene en står overfor på enkelte området. 
Hva vil mulige samarbeid kunne tilby, kostnader og hva vil merverdien være. Det 
fremmes tilrådninger knyttet til samarbeid.  

 

 Komme med tilrådninger knyttet til ledelse og vaktordninger for nye Hitra-Frøya 
brannvesen.  
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Mannskapene er sentrale i arbeidsgruppen, og kommunedirektørene vil ha en 

styringsgruppefunksjon som følger opp arbeidsgruppen tett. Kommunedirektørene har innhentet 

prosesshjelp hos tidligere rådgivere med brannfaglig bakgrunn. 

Kommunedirektørene har også innhentet juridisk bistand i felleskap for å lage et utkast/forslag til 

vertskommuneavtale. Denne legges ved saken som et forslag som evt. må reformuleres når 

arbeidsgruppen leverer sin innstilling. 

 

Vurdering 

Kommunedirektøren innstiller på at formannskapene nå gir sin tilslutning til at kommunene skal gå 

videre sammen med en intensjon om et interkommunalt samarbeid om brann og redningstjenestene 

i kommunene, som beskrevet i saksopplysningene. 

For å sikre gode beslutningsgrunnlag for kommunestyrene, utarbeides nå en felles plan på hvordan 

kommunene skal løse de kjente beredskaps,- og forebyggende utfordringene som belyst i tidligere 

utarbeidede ROS og GAP analyser.  

Den endelige vertskommuneavtalen, den faglige analysen og en omforent plan for samarbeidsform 

forelegges politisk behandling i kommunene i juni 2021.  

Saken fremmes likelydende til Frøya formannskap og Hitra formannskap 20.04.21 
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KJØP AV NY BRANNBIL KL B  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommunestyre vedtar å fase ut dagens brannbil, Volvo 1990 modell, med en ny bil Kl B, iht 

tilbudet fra Egenes Brannteknikk AS til 820 000 NOK inkl MVA. Kjøpet finansieres ved bruk av 

disposisjonsfondet med 656 000 eks MVA.  

Kommunedirektøren får i oppdrag å selge den gamle bilen. Salgsprisen settes inn på disposisjonsfondet.   

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Bakgrunn for saken 

Kjøp av ny brannbil sto på investeringsbudsjettet for 2020, men på grunn av mulig samarbeid med Hitra 

kommune vedr et mulig vertskommunesamarbeid innen brann & redning, ble budsjettposten «Ny- brannbil kl 

B» satt på vent, og ikke tatt med for 2021. 

Det som er «nytt» i nå og i så henseende er at i utkastet/forslaget til vertskommuneavtale som underutarbeidelse 

en forutsetning at kommunene selv skal være eiere av egne biler. I forslag til vertskommuneavtale står 

følgende: 

«Hver av kommunene bærer sine egne utgifter til egnede lokaler for brannvesenet, brannbiler og vaktbil iht 

behov. Utstyret skal være stasjonert i egen kommune og stilles til disposisjon for Vertskommunen. Hver av 

kommunene beholder eierskap til alt utstyr, biler og lokaler som de i dag eier, med unntak av utstyr knyttet til 

vertskommunesamarbeidet Sør-Fosen feiervesen som reguleres i pkt 6.»     

Status pr nå: 

En av brannbilene ved Sistranda brannstasjon er 31 år og må nå istandsettes eller utskiftes.  

Kostnadene med å sette bilen i stand vil være relativ store – anslagsvis 150 – 200 tusen kr.  

 

I tillegg har denne bilen ikke:  

 stoler som muliggjør bruk av sikkerhetsbelter sammen med full innsatsbekledning og 

røykdykkerutstyr. En utskifting av (3 stk.) eksisterende stoler beregnes totalt til ca. kr. 100 000,- 

 Vinterdekkene er ikke lengre godkjent etter nye krav fra 15/11-2020. 6 nye vinterdekk vil utgjøre 

en kostand på i underkant av kr. 50 000,- 

 Ikke 4-hjulsdrift, dette reduserer framkommeligheten. 
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 Til tider stor eksosrøyk ved oppstart/utrykning som gjør at brannvarslingsanlegg i vognhall 

utløses med direktealarm til 110. Dette skaper forsinkelser og fører til unødvendig samband og 

ressursbruk i en tidskritisk fase av utrykningen.   

 Vanntank har en lekkasje som gjør at den tømmes etter 2-3 dager. Dette krever en større 

demonteringer ved verksted for å kunne avdekke årsak og utbedre feil. 

 Slitne reflektorer i frontlykter som har resultert i relativ svak lyseffekt 

 Flere komponenter i forstilling er modne for utskifting pga. slitasje og alder.  

 

Denne Volvoen, som er en kl. C lastebil, ble kjøpte i 2014 som erstatning for vår brannbil som ble vraket pga. 

utforkjøring under en utrykning.  Den vrakede bilen var en bil registrert som lett kjøretøy på kl. B førerkort og 

hadde 4-hjulsdrift. Volvoen som ble kjøpt var på mange måter en nødløsning for å opprettholde en tilstrekkelig 

beredskap. De var ingen brukte kl. B biler å oppdrive, ei helle å leie på den tiden.  

Det at Volvoen er et Kl C-kjøretøy har medført at funksjon som framskutt enhet har blitt redusert. Krevet om 

førerkortklasse C (lastebil) har også bidratt til økte kostnader ifb med sjåførutdanning. Alle våre biler på stasjon 

Sistranda er pr. nå registrerte som lastebiler med krav til førerkort Kl. C. Av dagens mannskap er det 4 av 5 

som har behov for utvidet sjåførkompetanse til kl C. Dette skyldes at vi, de siste årene, har hatt en større 

utskiftinger av mannskaper pga. aldersgrense og at noen har sagt opp sin stilling.  

Volvoen har heller ikke utstyr for å ivareta sjåfør- og passasjersikkerhet ved en evt. kollisjon/utforkjøring slik vi 

finner i moderne biler. 

En ny og rask kl B-bil som framskutt enhet vil styrke vår beredskap og redusere våre kostnader ved utdanning 

av sjåfører. Oppkjøring kl. C vil med kjøreskolekostnader og mannskapslønn utgjøre ca. kr. 60 000,- pr. sjåfør.  

En annen utfordring vi har i dag med våre Kl C-biler er at det kreves KL CE ved kjøring med henger. Mens 

med en Kl. B bil som framskutt enhet med henger vil kun kreve førerkort BE.  

 

 

 

 

 

Pris ny brannbil Kl B: 

Det er innhentet 2 tilbud.    

  Egenes Brannteknikk H.I. Slåttøy transport 

Bil: VW Crafter 4x4 kl. B MAN TGE 4x4 kl. B 

Tilbud iht til kravspesifikasjon  

Generelle krav. Pkt. 13. i 
forespørselen.  

Stålfelger vinter, aluminium 
sommer 

Aluminiumfelger sommer og 
vinter 

Generelle krav. Pkt. 26 i 
forespørselen. 

Bærbar overtrykkvifte tilbudt, og 
inkludert i pris på bil. 

Ikke tilbudt bærbar 
overtrykkvifte. Noe uklart i 
kravspesifikasjon fra oss. 
Kommer som et pristillegg 
her. 

Kvalitetskrav. Pkt. 6 i 
forespørselen. 

Ryggekamera + parksensorer F/B Ryggekamera 

Kvalitetskrav. Pkt. 24 i  Opsjoner med beskrivelser og Ikke svar på opsjoner. 
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forespørselen. priser 

Annet: Veldig konkret og utfyllende i 
beskrivelsene i tilbudet. Har levert 
tilsvarende bil til flere brannvesen. 
Gode erfaringsbaserte 
løsningsforslag og beskrivelser. 

Noe utydelighet i beskrivelser 
av bil og tekniske løsninger. 
Ser at det blir mere 
‘’etterarbeide’’ med dette 
tilbudet fram mot en evt. 
inngåelse av leveringsavtale. 

Pris uten opsjoner: Kr. 820 000,- + mva.  Kr. 1 180 000,- + mva.  

Pris med opsjoner: Kr. 866 322,- + mva.   

Antatt leveringstid: August/September Oktober/November 

 

Tilbudet fra Egenes Brannteknikk as fremstår som det beste tilbudet. Forskjellen mellom de to tilbyderne er på 

hele er kr 360 000 NOK inkl MVA.   

Dagens brannbil, volvoen kan med stor sannsynlighet selges som delebil på FINN.NO og det er innhentet et 

prisestimat på ca. 50 000 NOK.  

 

Vurdering 

For å ivareta en rask fremskutt enhet og med det økt effektiv beredskap anbefaler Kommunaldirektøren at 

dagens brannbil, Volvo 1990 modell, utfases og erstattes med en ny bil Kl B. Tilbudet fra Egenes Brannteknikk 

as til 820 000 NOK inkl MVA fremstår som det beste tilbudet og anbefales. I og med at MVA refunderes vil 

kostnad være 656 000 NOK og med salg av den gamle bilen vil reel investering være ca. 600 000 NOK.  

 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Låneopptak er vurdert, men kommunedirektøren finner det mest hensiktsmessig å bruk av disposisjonsfond til 

denne investeringen.  

Ny brannbil Kl B finansieres med bruk av disposisjonsfond med 656 000 NOK.  

Disposisjonsfondet saldo før dette vedtak er kr: 90 262 337 NOK. 
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KOMMUNAL GARANTI TIL NMK FRØYA  

 

 

Forslag til 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. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra NMK Frøya 

Bilde av klubbhus 

 

Saksopplysninger:   

 

Om Norsk Motorsport Klubb Frøya (NMK Frøya) 

NMK Frøya er en motorsportsklubb som ble etablert i 2004 og har i dag 163 medlemmer. Anlegget er 

samlokalisert med Frøya Flyplass og er bygd opp over lengere tid gjennom stor dugnadsinnsats og mye støtte 

fra lokalt næringsliv. Klubben har utøvere på både nasjonalt og internasjonalt nivå med blant annet Maja 

Udtian sin 2. plass i EM i dragracing i 2019.  Likeledes arrangeres det regionale og nasjonale stevner innenfor 

Drifting og Go-kart på Frøya.   

NMK Frøya er mer enn store motorer, raske biler og høy fart. Klubben jobber aktiv med holdningsskapende 

arbeid opp mot barn og unge for å skape et trafikksikkert lokalsamfunn.  

Klubben er også en arena for ungdom hvor man kan utøve sine interesser for bil og mekking. Kubbens anlegg 

er et samlingspunkt for hele regionen. NMK Frøya har flere ganger vært arena for Tour of Norway for Kids, 

som er et sykkelløp for barn.  

NMK Frøya tar et stort samfunnsansvar gjennom samarbeid med Livsglede for eldre, Øvergården, Guri Kunna 

VGS, flere trafikkskoler i regionen, Øytun, Trøndelag barnekreftforening med flere.  

Klubben har også kjøp inn flere 2-seters Go-karter hvor eldre og funksjonshemmede kan få positive opplevelser 

på motorsportbanen.  Likeledes jobber klubben med ungdommer som sliter med livsmestring gjennom 

aktiviteter og ved å skape møtearenaer gjennom klubbens aktiviteter.   
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Gjennom NMK Frøyas arbeid og arrangementer markedsføres Frøya på en meget positiv måte. 

NMK Frøya er i ferd med å gå inn i en ny epoke gjennom nytt klubbhus. Dagens klubbhus, en gammel nedslitt 

brakkerigg, har klubben for lengst vokset ut av, og klubben er nå i ferd med å ferdigstille byggetrinn 1 av det 

nye klubbhuset - det vi si tett og u-inntredet bygg.  

Det nye bygget har et totalareal på 640 m2 fordelt over to plan og har en kostnadsramme på 6 125 000 kr inkl 

mva. for byggetrinn 1. Byggetrinn 2 er å innrede og ferdigstille bygget i løpet av 2022. Dette arbeidet er i all 

vesentlighet dugnadsarbeid.  

Det er i forbindelse med ferdigstillelsen av byggetrinn 1 at klubben søker om kommunal lånegaranti slik at de 

kan søke lån fra KBN (Kommunalbanken) eller KLP som har fordelaktige renter og vilkår sammenlignet med 

ordinære banklån. 

Klubben har mottatt 1 000 000 NOK fra havbruksfondet i 2020 med forutsetning av fullfinansiering. Denne 

garantien gitt av en næringslivaktør gjelder uavhengig av kommunal lånegaranti.  

Klubben har allerede finansiering fra:    

 Gjensidige Stiftelsen     Kr    500 000  

 Næringslivet      Kr 1 500 000 

 Spillemidler      Kr 1 000 000 

 Havbruksfondet     Kr 1 000 000 

 Dugnad       Kr    625 000  

Totalt        Kr 4 625 000  

Med nytt lån i KBN eller KLP på 1 500 000 NOK er byttetrinn 1 fullfinansiert.  

 

Kommunelovens krav til garanti 

§ 4 Kommunale garantier for små beløp  

Kommunelovens § 14-19 andre ledd første punktum fastsetter at garantier for små beløp er unntatt fra kravet 

om godkjenning i kommuneloven § 14-19 første ledd. Kommunale garantier for små beløp er dermed ikke 

gjenstand for godkjenning, jf. forskriften § 4 første ledd, og skal heller ikke sendes fylkesmannen for 

godkjenning.  

Bestemmelsene i forskriften § 4 andre ledd fastsetter grensene for hva som regnes som små beløp for 

kommunene, avhengig av innbyggertallet i kommunen.  

For kommuner som har 3 000 eller færre innbyggere, er beløpsgrensen på 800 000 kroner, jf. bokstav a. Dette 

innebærer at det bare er garantier som er høyere enn 800 000 kroner (fra og med 800 001 kroner) som skal 

sendes til fylkesmannen for godkjenning.  

For kommuner som har flere enn 3 000, men ikke flere enn 10 000 innbyggere, er beløpsgrensen på 2 000 000 

kroner, jf. bokstav b. Dette innebærer at det bare er garantier som er høyere enn 2 000 000 kroner som skal 

sendes til fylkesmannen for godkjenning.  

Dersom det stilles flere små garantier til samme formål med sikte på å komme under beløpsgrensen, må 

garantiene regnes som én. Garantiene vil da være underlagt kravet om godkjenning hvis garantiene samlet 

overstiger beløpsgrensen.  

Det er innbyggertallet i kommunen per 1. januar i året forut for det året som garantivedtaket ble truffet som 

avgjør hvilken beløpsgrense som gjelder for kommunen, jf. § 4 tredje ledd. For eksempel betyr dette at for et 

garantivedtak som treffes i 2020, gjelder innbyggertallet per 1. januar 2019. 
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Vurdering 

Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret gir NMK-Frøya lånegaranti 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. 
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SALG AV AKSJEPOST I SMK UTVIKLING AS  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Med bakgrunn i at eierskapet i SMK Utvikling AS (tidligere PreBio AS) ikke er i tråd med 

kommunestyrets opprinnelige intensjon om at selskapets kjernevirksomhet skulle være analysearbeid 

innen næringsmiddelindustrien, så avslutter kommunen sitt eierskap i selskapet.  

Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å foreta av kommunens 35 179 aksjer til Alsco AS for 

kr 30,- per aksje. Salgssummen på 1 055 370 kr settes av til ubundet investeringsfonds.   

 

 

Vedlegg: 

 

Tilbud på aksjer i SMK Utvikling. 

 

Bakgrunn for saken 

SMK Utvikling AS er et selskap der Frøya kommunen eier 35 179 aksjer (4,75%) av selskapets 740 135 aksjer.  

SMK Utvikling AS er blitt et investeringsselskap med forretningskontor i Vestnes kommune, selskapet het 

tidligere Prebio AS og har vært morselskap i Kystlab AS. Dette selskapets kjernevirksomhet var bl.a. 

analysearbeid innenfor næringsmiddelindustrien. Etter flere fusjoner er selskapet nå et rent investeringsselskap 

hvor Alsco AS er majoritetseier. Selskapet eier aksjer i SMK Lab Holding AS, 42%, og SMK Såkorninvest AS, 

100%. Alsco AS ønsker å videreutvikle SMK Utvikling til å bli et robust, regionalt investeringsselskap med 

fokus på samfunnsbyggende selskaper innen energi, helse og miljø. 

Frøya kommunestyre har tidligere i år behandlet to saker, K-sak 21/36 og 21/64, der kommunaldirektøren 

redegjør for Frøya kommunes eiersituasjon i ovennevnte selskap – tidligere Prebio AS.   

Kommunedirektøren fikk i siste behandling i kommunestyret fullmakt til å avklare fremtidig eierskap i Prebio 

AS og anbefalt løsning legges fram for politisk behandling. 

 

Vurdering  

PreBio AS var resultatet av en fusjon mellom fire laboratorier (Frøya-Hitra, Fosen, Namsos og Brønnøysund), 

samt overtagelse av NærLab i Mosjøen.   

For Frøya kommune sin del var det viktig å bli være i selskapet for å sikre arbeidsplassene på Frøya.  
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I tillegg var det viktig for kommunen å ha kapasiteter i regionen innen kvalitetssikring og kontroll med 

næringsmidler og miljø i det offentlige og private markedet.  

Prebio AS ble etterhvert et rent eierselskap og driftes uten annen virksomhet enn eierskap i andre selskap, og 

driver etter vanlige forretningsmessige prinsipp. Prebio AS eier 100 % av Prebio Invest AS og 42 % i SMK Lab 

Holding AS. Prebio Invest AS og SMK Lab Holding AS er selskaper uten annen virksomhet enn eierskap i 

andre selskaper. SMK Lab Holding AS eier blant annet 100 % i Sintef Norlab AS og Exeqt AS. Sintef Norlab 

AS er et laboratorieselskap og har virksomhet på 13 steder, fra Porsgrunn i sør til Glomfjord i nord, også på 

Frøya. Selskapet har hovedkontoret i Mo i Rana og forretningsadresse i Vikebukt. 

Som følge av ovennevnte er Frøya kommunes eierpost i Prebio AS blitt deleier i et investeringsselskap, noe som 

ligger langt unna kommunal kjernevirksomhet og kommunedirektøren vurderer at det ikke er naturlig å 

videreføre dette. Når selskapet nå signaliserer at de ønsker å raskt kunne bidra med vekstkapital i selskap hvor 

man er eiere, viser det tydelig at kommunen blir utfordret på en måte som er lite forenelig med kommunens 

virksomhet, som primært skal være å levere tjenester til egne innbyggere. I tillegg vurderer en også at 

ytterligere plasseringer i et rent investeringsselskap ikke er innenfor de begrensninger finansreglementet setter.  

 

Som en følge av at hovedaksjonær i SMK Utvikling AS, Alsco AS, har kjøpt Molde kommunes eierpost på 59 

418 aksjer i SMK Utvikling As til kr 30 per stk, har Alsco AS forpliktet seg til også å tilby de øvrige 

aksjonærene i selskapet å selge til samme kurs.  

Frøya kommune har mottatt melding om at de andre 9 kommunene vil benytte seg at dette tilbudet.   

I forhold til dagens ansatte med arbeidsted på Frøya vil laboratoriet, i regi av Sintef Norlab AS, bli videreført. 

Kommunedirektøren har også vært i kontakt med leder, slik at de er kjent med saken.  

 
 

Anbefaling 

Med bakgrunn i at eierskapet i SMK Utvikling AS (tidligere Prebio AS), ikke er i tråd med kommunestyrets 

opprinnelige intensjon, anbefaler kommunedirektøren at kommunen sitt eierskap i selskapet avsluttes og 

aksjeposten på 4,75 % (35 179 av 740 135 aksjer) selges til Alsco AS for kr 30,- per aksje. Salgssummen på 1 

055 370 kr settes av til ubundet investeringsfond.   
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ØKONOMISK RAPPORTERING - MARS 2021  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret tar økonomirapporteringen for januar til og med mars 2021 til orientering. 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Den økonomiske oversikten for alle rammeområder, for perioden januar – mars 2021, har et 

merforbruk på 91 376 NOK. I denne summer er det korrigert for ekstrakostnader ifb med korona 

epidemien med 2 936 931 NOK, estimerte sykepengerefusjoner på 1 494 017 NOK, refusjoner som 

ikke er regnskapsført med 3 981 596 NOK og utgifter ved innleie av vikarbyrå med 270 000 NOK. 

Forannevnte inntekter og kostander er ikke med i regnskapet som følge av periodisering og 

etterskuddsbetaling av refusjoner.  

Regnskapet for alle rammeområder viser et merforbruk på kr 1 520 491 NOK når ovennevnte 

korrigeringer ikke tas med.  

Posten finans og frie inntekter er ikke med i rapporten på grunn av at disse postene avstemmes per 

tertial og vil derfor være med i 1. tertialrapportering i mai.  
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Ansvar Regnskap Budsjett

Budsjett inkl. 

endring Avvik i NOK Kommentar

1000 Folkevalgte 1 001 954 899 834 899 834 -102 120 

1010 Kontrollutvalg 333 180 297 935 297 935 -35 254 

Politisk 1 335 134 1 197 769 1 197 769 -137 374 

1100 Rådmann 4 566 148 3 701 207 3 701 207 -864 940 

1101 Økonomi 770 654 998 090 998 090 227 436

1102 IKT avdeling 2 019 059 1 646 522 1 646 522 -372 537 

Streamin av KST. Dekkes av 

koronamidler. 

1103 Offentlig servicekontor 1 266 887 1 487 525 1 487 525 220 638

1105 Utleieboliger -147 477 -830 162 -830 162 -682 684 Rabbenprosjektet

1106 Brannvesen 1 073 771 1 413 529 1 413 529 339 759

1108 Lærlinger 904 734 957 515 957 515 52 780

1110 Tillitsvalgte 214 069 213 127 213 127 -941 

1120 Stab 52 086 1 362 373 1 362 373 1 310 287

Andre utgifter til fratrekk eller inntekter 

Fellestjenester 10 719 931 10 949 726 10 949 726 229 798

2000 Admin Oppvekst 5 141 026 5 930 561 5 930 561 789 535

2030 Bemanning tverrfaglig 353 438 0 0 -353 438 

2100 Dyrøy oppvekstssenter 1 731 628 1 620 536 1 620 536 -111 092 

2200 Mausund skole/SFO/barnehage 1 203 050 1 280 899 1 280 899 77 850

2300 Nabeita skole 5 021 035 4 708 118 4 708 118 -312 917 Mangler kr  i ref 60000

2400 Nordskag oppvekstssenter 2 994 477 2 847 862 2 847 862 -146 616 

2500 Sistranda skole-barneskole 6 278 981 5 810 372 5 810 372 -468 609 Mangler kr 315000 i ref

2520 Frøya ungdomsskole 4 433 569 4 842 598 4 842 598 409 030

2600 Sørburøy barne- og ungdomsskole 441 174 454 624 454 624 13 450

2800 Nesset barnehage 1 579 334 1 726 892 1 726 892 147 558

2900 Musikk- og kulturskole 1 170 965 1 082 887 1 082 887 -88 078 

Andre inntekter 505 000 Manglende refusjoner

Oppvekst 30 348 677 30 305 349 30 305 349 461 673  
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Ansvar Regnskap Budsjett

Budsjett inkl. 

endring Avvik i NOK Kommentar

3000 Admin Helse og omsorg 65 814 25 154 25 154 -40 660 

2010 Flyktningetjenesten 0 -759 061 -759 061 -759 061 

2020 Voksenopplæringen 175 998 16 010 16 010 -159 987 

3010 Flyktningetjenesten -527 865 372 390 372 390 900 255 Økt inntekter

3101 Åpen barnehage 117 253 89 891 89 891 -27 362 

3103 Helsestasjon/jordmortjeneste 1 516 253 1 311 474 1 311 474 -204 778 

3105 Frøya legekontor 3 531 887 1 983 805 1 983 805 -1 548 082 

3106 Legevakt 133 625 661 751 661 751 528 125

3107 Friskliv og mestring 32 637 3 812 3 812 -28 825 

3108 Psykisk helse 859 040 847 778 847 778 -11 262 

3110 Frisklivskoordinator 0 0 0 0

3114 Fellesadm Fam, Helse og Rehab 854 982 493 866 493 866 -361 116 

3200 Barnevernstjenesten 1 428 756 731 045 731 045 -697 711 

3201 Barnevern - Frøya 1 084 529 2 579 939 2 579 939 1 495 409

Andre  inntekter 400 000 Refusjon IMDI

Admin helse, fellesadm. Fam, Helse og Rehab. 9 272 909 8 357 854 8 357 854 -515 055 

3300 NAV - Sosialtjenesten - Frøya 2 206 811 1 323 466 1 323 466 -883 345 

NAV 2 206 811 1 323 466 1 323 466 -883 345 

3400 Pleie og omsorg 2 110 227 341 879 341 879 -1 768 348 

3401 Somatisk avdeling 4 935 914 4 878 323 4 878 323 -57 590 

3402 Miljøavdeling 2 742 250 2 757 713 2 757 713 15 462

3403 Korttid/sykepleierpool 3 754 107 3 366 132 3 366 132 -387 975 

3404 Institusjonskjøkken 959 831 841 125 841 125 -118 705 

3405 Hjemmetjenester BPA 1 599 338 1 147 616 1 147 616 -451 722 

3406 Beinskardet 1 362 135 1 252 752 1 252 752 -109 383 

3407 Hjemmebaserte tjenester 4 399 454 4 852 571 4 852 571 453 117

3408 Dagsenter 425 316 440 252 440 252 14 936

3409 Forvaltningskontor 385 596 440 848 440 848 55 252

Andre utgifter til fratrekk eller inntekter 

Pleie og omsorg 22 674 168 20 319 211 20 319 211 -2 354 956 

3500 Bo- aktivitet og miljøtjenesten 0 -130 265 -130 265 -130 265 

3501 Cafe Kysthaven 137 974 145 103 145 103 7 128

3502 Moa 3 639 982 3 978 062 3 978 062 338 081

3503 Øvergården 2 876 085 3 060 764 3 060 764 184 678

3504 Brukerstyrt BPA 1 550 213 1 021 597 1 021 597 -528 615 

3505 Fellesadm funksjonshemmede 2 317 772 2 192 631 2 192 631 -125 141 

3507 Heia 761 084 727 214 727 214 -33 870 

3508 Avlastningsenheten 306 751 477 817 477 817 171 066

3509 Oppfølgingstjenesten 68 479 91 691 91 691 23 213

Andre utgifter til fratrekk -270 000 

Vikarbyrå, merkostand 

husleie

BAM 11 658 340 11 564 614 11 564 614 -363 725  
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Ansvar Regnskap Budsjett

Budsjett inkl. 

endring Avvik i NOK Kommentar

4100 Kultur og næring 431 358 1 027 398 1 027 398 596 041

4101 Frøya hallen 158 298 401 247 401 247 242 949

4103 Biblioteket 420 174 339 382 339 382 -80 792 

4200 Frøya kultur- og kompetansesenter 500 519 305 022 305 022 -195 498 

Andre utgifter til fratrekk eller inntekter 

Kultur og næring 1 510 349 2 073 049 2 073 049 562 700

5110 Drift og kommunalteknikk 2 813 014 2 639 171 2 639 171 -173 843 

5121 Dyrøy oppvekssenter 54 136 56 091 56 091 1 956

5122 Mausund skole/SFO/barnehage 71 458 84 107 84 107 12 648

5123 Nabeita oppvekstsenter 100 904 205 677 205 677 104 773

5124 Nordskag oppvekstsenter 124 614 69 543 69 543 -55 072 

5125 Sistranda skole 750 670 970 871 970 871 220 201

5126 Sørburøy barne- og ungdomsskole 16 519 12 405 12 405 -4 114 

5128 Nesset barnehage 89 727 52 134 52 134 -37 593 

5129 Frøya ungdomsskole 91 829 105 460 105 460 13 631

5130 Renhold kommunale bygg 3 119 963 1 699 899 1 699 899 -1 420 064 

5131 Vaktmester kommunale bygg og eiendom 1 296 590 1 147 366 1 147 366 -149 224 

5132 Anleggsavdelingen veg og uteanlegg 1 111 217 320 048 320 048 -791 170 

Andre utgifter til fratrekk eller inntekter 

Drift og kommunalteknikk 9 640 641 4 195 459 4 195 459 -2 277 871 

5200 VAR-områder -4 130 485 -4 263 476 -4 263 476 -132 991 

VAR-områder -4 130 485 -4 263 476 -4 263 476 -132 991 

5500 Teknisk - investeringer 1 852 0 0 -1 852 

5600 Virksomhet for forvaltning fra 2021! 2 950 183 934 112 934 112 -2 016 071 

5601 Kommunale planer - ikke selvkost 65 441 0 0 -65 441 

5603 Kart og oppmåling - Ikke selvkost 0 0 0 0

5604 Byggesak - Selvkost -229 340 12 660 12 660 242 000

5605 Eierseksjonering - Selvkost 391 0 0 -391 

5606 Tilsyn etter forurl. - Selvkost 214 952 51 957 51 957 -162 995 

5607 Private planforslag - Selvkost 497 526 462 707 462 707 -34 819 

5608 Kart og oppmåling - Selvkost 75 668 262 262 262 262 186 593

Andre utgifter til fratrekk 2 971 596 Finansieres via fond

Plan, miljø og forvaltning -8 260 970 1 723 698 1 723 698 1 118 620

Regnskap alle rammeområder uten 

korronautgifter 77 702 596 76 182 105 -1 520 491 

Alle rammeområdene inkl andre 

utgifer/inntekter som ikke er ført -4 522 324 

I tillegg mangler refusjon av sykepenger 

for mars. Er beregnet til ca 1494017
1 494 017

Kostander Korona januar- mars 2 936 931

Regnskap alle rammeområder jan- mars -91 376  

     

Vurdering 

Avviket knyttet til folkevalgte skyldes økt refusjon av tapt arbeidsfortjeneste.    

Avviket på rammeområdet Helse & mestring med 3 233 736 NOK skyldes blant annet økte 

koronautgifter, ikke refunderte sykepenger for mars, ikke inntektsført betaling sykehjemsplasser i 

mars, ikke refusjon ifb med Dialyse – totalt utgjør dette om lag 2,4 mill kr.  

Når det gjelder NAV – sosialtjenesten skyldes dette økte utbetaling til sosialhjelp ut over budsjett. 
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For virksomheten Drift og kommunalteknikk skyldes hoveddelen av merforbruket økte 

renholdsutgifter, samt utstyr ifb med koronaepidemien.  

Øvrige rammeområder/virksomheter har et mindreforbruk. 

 

Skatteutjevningen – det vil si skatteinngangen for mars, blir lagt ut 20. april. Per februar er 

skatteinngangen 13 % (3,645 mill NOK) høyer enn samme periode i 2020.    

 

Finansavkastningen per mars er: 

 

Markedsutvikling: 

Med nok en sterk måned i de globale aksjemarkedene kan investorer se tilbake på en sterk start på 

2021. I første kvartal steg globale aksjer ca. 6% i lokal valuta og omtrent 4.5% i norske kroner. Oslo 

Børs gjorde det enda bedre med en oppgang på hele 8.7%, godt hjulpet av kraftige oppganger i både 

lakse- og oljepriser. De færreste trodde nok ved starten på året at avkastningen skulle bli så 

formidabel i første kvartal. Den kraftige gjenopphentingen i fjor hadde allerede fått analytikere og 

markedskommentatorer til å snakke om strukket prising og til og med bobletendenser.  

I første kvartal 2021 har vi sett at når høyt prisede teknologiselskaper og grønne aksjer har hatt 

motvind, har andre sektorer og selskaper tatt over stafett-pinnen og ført børsene til nye høyder. 

Rotasjonen ut av vinneraksjer (stort sett vekstaksjer) og inn i fjorårets taperaksjer (stort sett 

verdiaksjer) som startet i midten av februar har vi allerede skrevet en del om, og denne fortsatte 
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også i mars måned. Den brede verdensindeksen MSCI AC World la på seg 2% i norske kroner i løpet 

av måneden, verdiindeksen steg 4.4%, mens vekstindeksen var ned 0.4%. Sektormessig var bildet 

mer blandet, sykliske sektorer som finans og industri gjorde det bedre enn markedet, men det gjorde 

også sektorer som forsyning og ikke-syklisk konsum som tradisjonelt ansees som mer defensive 

sektorer. Lavvolatilitetsaksjer gjorde det også bedre enn markedet, etter å ha hengt etter i januar og 

februar.  

Oslo Børs steg 5.1% i mars, der beste sektor ble materialsektoren med en oppgang på over det 

dobbelte. Blant annet steg Elkem-aksjen 17% og Norsk Hydro 14%.  

I obligasjonsmarkedene fortsatte oppgangen i lange renter, fremfor alt i USA hvor den amerikanske 

10-åringen nå er 1.6% mot 0.9% på starten av året. Aggressiv finanspolitikk med både koronastøtte 

og ambisiøse infrastrukturplaner, en sentralbank som stadig kommuniserer at en periode med 

høyere inflasjon ikke er et problem, og en økonomi som trolig har et mindre produksjonsgap enn hva 

tilfelle er på andre siden av Atlanteren, er faktorer som legger press oppover på rentene. I tillegg, gir 

en raskere vaksinasjonstakt håp om snarligere gjenåpning av økonomien, og dermed virker det logisk 

at differansen i lange renter mellom USA og Europa øker.  

Oppgangen i statsrenter ble ikke motvirket av noen inngang i kredittspreader i mars, disse var 

innenfor globale investment grade-obligasjoner nær uendret i mars. Dermed falt Barcap Global 

Aggregate-indeksen med -0.4% i løpet av måneden. Det brede norske obligasjonsmarkedet målt ved 

NBP123D3 hadde flat utvikling, mens norsk high yield ga +1% avkastning. 

 

Koronautfiger 2020 og tom mars 2021 

Når det gjelder utgifter ifb med koronaepidemien har disse for 2020 til og med mars 2021 vært på 

11,6 mill NOK. I tilskudd har vi mottatt 6,6 mill NOK. Netto merkostnad for kommunen er på 5,1 mill 

NOK.   
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

20.04.2021 

Arkivsaksnr: 

20/2586 

Sak nr: 

78/21 

Saksbehandler: 

Beathe Sandvik Meland 

Arkivkode: 

U00 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

284/20 Formannskapet 24.11.2020 

127/20 Kommunestyret 26.11.2020 

146/20 Kommunestyret 10.12.2020 

300/20 Formannskapet 08.12.2020 

15/21 Kommunestyret 28.01.2021 

78/21 Formannskapet 20.04.2021 

/ Kommunestyret  

 

VALG AV VARAMEDLEMMER I KOMMUNENS FORHANDLINGSUTVALG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som vara til forhandlingsutvalg næring i Frøya kommune gjøres følgende valg: 

 

Som vara til ordfører velges: 

 

Som vara til opposisjonsleder velges: 
 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.01.2021 sak 15/21 

 

Vedtak: 

 

Saken trekkes fra sakslisten. 

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.01.21: 
 

Saken trekkes fra sakslisten. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 08.12.2020 sak 300/20 

 

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner forslag til retningslinjer for forhandlingsutvalget som vist i punkt 1-8 i 

saksframlegget med følgende endringer:  

 

Nytt pkt. 4, Politisk godkjenning 

 

Fremforhandlet avtale signeres alltid med forbehold om politisk godkjenning. Avtalene godkjennes av 

kommunestyret.  
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Leder i utvalget er ordfører.  

 

 

Enstemmig. 

 

 

 

 

 

 

Formannskapets behandling i møte 08.12.20: 

 

Følgende omforente forslag til endring i retningslinjene ble fremmet: 

 

Nytt pkt. 4, Politisk godkjenning 

 

Fremforhandlet avtale signeres alltid med forbehold om politisk godkjenning. Avtalene godkjennes av 

kommunestyret.  

Leder i utvalget er ordfører.  

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 10.12.2020 sak 146/20 

 

Vedtak: 

Kommunestyret godkjenner forslag til retningslinjer for forhandlingsutvalget som vist i punkt 1-8 i 

saksframlegget med følgende endringer:  

 

Nytt pkt. 4, Politisk godkjenning 

 

Fremforhandlet avtale signeres alltid med forbehold om politisk godkjenning. Avtalene godkjennes av 

kommunestyret.  

Leder i utvalget er ordfører.  

 

Enstemmig. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 10.12.20: 
 

Rep. Nils Jørgen Karlsen erklærte seg inhabil som tjenestemann. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.11.2020 sak 127/20 

 

Vedtak: 

Saken tas ut av saksbehandlingen. 

 

 

Kommunestyrets behandling i møte 26.11.20: 
 

Saken tas ut av saksbehandlingen. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 24.11.2020 sak 284/20 

 

Vedtak: 

Saken sendes tilbake til kommunedirektøren for innarbeiding av innspill kommet i møtet.  
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Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 24.11.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av  

 

Saken sendes tilbake til kommunedirektøren for innarbeiding av innspill kommet i møtet.  

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 

I kommunens reglement for forhandlingsutvalg næring, vedtatt 28.01.21 står det følgende om 

sammensetningen av utvalget: 

 

«OPPRETTELSE/VALG OG SAMMENSETNING  

Forhandlingsutvalget består av ordfører og opposisjonsleder. Kommunedirektøren utpeker to 

medlemmer som fungerer som sekretariat» 

  

I protokollen fra møtet i kommunestyret, K- sak 146/20, ble følgende vedtatt: 

 

«Leder i utvalget er ordfører» 

 
Vurdering: 

 

Det formålstjenelig at det i tillegg til faste politiske representanter velges vara. Disse kan da tre inn i 

utvalget ved inhabilitet, sykdom etc. Dette for å sikre kontinuiet i utvalgets arbeid, samt å unngå 

evtuelle problemstillinger knyttet til habilitet. Posisjonen og opposisjonen fremmer hhv hvert sitt forslag 

suppleant til forhandlingsutvalg næring. 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

20.04.2021 

Arkivsaksnr: 

20/1001 

Sak nr: 

79/21 

Saksbehandler: 

Mats Hammer  Østang 

Arkivkode: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

169/20 Formannskapet 09.06.2020 

180/20 Formannskapet 16.06.2020 

41/20 Kommunestyret 18.06.2020 

208/20 Formannskapet 01.09.2020 

78/20 Kommunestyret 24.09.2020 

79/21 Formannskapet 20.04.2021 

/ Kommunestyret  

 

OMBYGGING AV DET GAMLE HELSESENTERET - FULLFINANSIERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret setter investeringsrammen for «prosjekt 550005 Gamle legekontor», til en 

totalkostnad på kr 30´000´000,- inkl. mva., for rehabilitering og ombygging av bygningen. 

 

2. Dette inkluderer full rehabilitering av tak, innvendig ombygging, utskifting av heis, 

opparbeidelse av uteområde, solcellepaneler, garderober, toaletter og møterom i kjeller på gamle 

helsehuset samt toaletter i kjeller v/ kommunestyresalen. 

 

3. Nødvendig tilleggsfinansiering på kr. 4´587´000,- inkl. mva. tas inn i investeringene for budsjett 

2022. 

 

4. Kommunestyret vedtar følgende finansiering: 

 

Tidligere bevilgede midler kr. 12´871´298,- inkl. mva. 

Tidligere vedtatt midler i budsjett og 

økonomiplan 2021  

kr. 3´500´000,- inkl. mva. 

Tilleggsfinansiering 2021 – K-sak 78/20 kr. 5´628´702,- inkl. mva. 

Tilsagn Husbanken 15.12.2020 kr. 3´413´000,-  

Tilleggsfinansiering 2022 kr. 4´587´000,- inkl. mva.. 

Total finansiering kr. 30´000´000,- inkl. mva. 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 24.09.2020 sak 78/20 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret setter investeringsrammen for «prosjekt 550005 Gamle legekontor», til en 

totalkostnad på kr 22.000.000,- inkl mva, for oppussing og ombygging av bygget, som vist i alternativ 

1 i saksutredingen. 

 

2. Dette inkluderer full rehabilitering av tak, innvendig ombygging, opparbeidelse av uteområde, 

solcellepaneler og toaletter i kjeller på gamle helsehuset samt toaletter i kjeller v/ kommunestyresalen. 

 

3. Nødvendig tilleggsfinansiering på kr 5.628.702,- inkl mva legges inn i investeringene for 2021.  
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4. Formannskapet gir kommunedirektøren fullmakt til å legge ut konkurransegrunnlag etter i Doffin etter 

formannskapets vedtak, da med forbehold om kommunestyrets vedtak om fullfinansiering. 

 

5. Kommunestyret vedtar følgende finansiering: 

 

Tidligere bevilget midler  kr. 12.871.298,- inkl. mva 

Tidligere vedtatt i budsjett og 

økonomiplan 2021 

Kr.  3.500.000    inkl. mva 

Tilleggsfinansiering 2021 kr.   5.628.702,-   inkl. mva 

Total finansiering  Kr. 22.000.000   inkl. mva 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 01.09.2020 sak 208/20 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret setter investeringsrammen for «prosjekt 550005 Gamle legekontor», til en 

totalkostnad på kr 22.000.000,- inkl mva, for oppussing og ombygging av bygget, som vist i alternativ 

1 i saksutredingen. 

 

2. Dette inkluderer full rehabilitering av tak, innvendig ombygging, opparbeidelse av uteområde, 

solcellepaneler og toaletter i kjeller på gamle helsehuset samt toaletter i kjeller v/ kommunestyresalen. 

 

3. Nødvendig tilleggsfinansiering på kr 5.628.702,- inkl mva legges inn i investeringene for 2021.  

 

4. Formannskapet gir kommunedirektøren fullmakt til å legge ut konkurransegrunnlag etter i Doffin etter 

formannskapets vedtak, da med forbehold om kommunestyrets vedtak om fullfinansiering. 

 

5. Kommunestyret vedtar følgende finansiering: 

 

Tidligere bevilget midler  kr. 12.871.298,- inkl. mva 

Tidligere vedtatt i budsjett og 

økonomiplan 2021 

Kr.  3.500.000    inkl. mva 

Tilleggsfinansiering 2021 kr.   5.628.702,-   inkl. mva 

Total finansiering  Kr. 22.000.000   inkl. mva 

 

Enstemmig. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.06.2020 sak 41/20 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.06.2020 sak 180/20 
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Vedtak: 

Saken utsettes. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 16.06.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet: 

 

Saken utsettes. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 09.06.2020 sak 169/20 

 

Vedtak: 

Saken utsettes til neste møte 16.06.20. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

 

 

 

 

Formannskapets behandling i møte 09.06.20: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av Ordfører: 

 

Saken utsettes til neste møte 16.06.20. 

 

Enstemmig. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

2 oppriss – sør/øst og nord/vest 

2 planteginger 

1 utomhusplan 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Prosjektet Ombygging av det gamle helsesentret med ESA-nr. 20-186 skal som navnet tilsier, omgjøre den 

gamle helsefløyen ved kommunehuset om til å ramme to nye program: det ene er en kantine for de ansatte ved 

rådhuset, det andre er å fungere som nye lokaler for BAM-virksomheten: Bo-, aktivitets- og miljøtjenesten, som 

nå skal flytte til nye lokaler opp i kommunehuset. Her skal det etableres nytt dagaktivitetssenter, og med det 

samlokaliserte kontor for ansatte ved virksomheten. Kantinekjøkkenet inngår som en del av dette, hvor brukere 

ved dagaktivitetssenteret vil hjelpe til med å tilberede mat og drikke som serveres de ansatte ved rådhuset. Dette 

er i tråd med eksisterende virksomhet ved BAM. Foruten de umiddelbare fordelene ved samlokalisering av 

kommunale tilbud og etablering av en velfungerende – og etterlengtet – kantine for ansatte, har dette også et 

tydelig bærekraft-aspekt i det at man tar gjenbruk-prinsippet på alvor. Ved opprusting og renovering av gamle, 

slitte bygg, bidrar man til å minske utslipp i en bransje som allerede står for over 50% av de nasjonale CO2-

utslippene – særlig ved nybygg og alt det det innebærer av produksjon i første til tertiære ledd, samt utslipp ved 

frakt av materiell og personell, etablering av bygg og avfallene som følger av dette. 
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Prosjektet har gjennomgått en mer omfattende forprosjekteringsfase enn vanlig av flere grunner. Ett av dem er 

det faktum at for å imøtekomme de kravene TEK17 og andre offentlige instanser setter, fordrer et gammelt 

bygg fra 1980 tilpassede dimensjoneringer og planlegging på et annet nivå enn nyere bygg som er mer i tråd 

med nyere byggeforskrifter.  

 

Videre var det også ønske om å undersøke muligheten ved å lokalisere kantinen i C-blokken, noe som også 

krevde sine ressurser og merutgifter til prosjektering. Dette alternativet ble for øvrig skrotet av økonomiske 

årsaker. Det ble også ønsket å etablere solcellepanel på de sør- og vestvendte takflatene, som ble innlemmet i 

konkurransegrunnlaget på bakgrunn av en rapport som anbefalte tiltaket. 

 

For å øke kapitalen, ble det søkt Husbanken om midler til dagaktivitetssenteret. Tilsagn om 3´413´000,- ble gitt 

den 15.12.2020 med flere forbehold; blant annet at byggearbeidene skulle starte opp innen 4mnd etter 

tilsagnsdatoen. Denne summen, sammen med tidligere bevilgede midler, gir en total bevilgning på 

25´413´000,-. Prosjektet ble lagt ut på anbudsportalen Mercell den 08.02.21. som en åpen tilbudskonkurranse 

etter del II i Forskriften om offentlige anskaffelser (FOA). Ved tilbudsfristen kom det inn to tilbud, hvorav 

begge tilfredsstiller konkurransegrunnlagets oppsatte kvalifikasjonskrav. Begge tilbudene er gjennomgått og 

kontrollert, mens nødvendig tilleggsinformasjon ble på oppfordring gitt av tilbyderne for å bedre kunne foreta 

en matnyttig sammenligning som er i henhold til FOA. Basert på dette ser begge ut til å være i stand til å gi oss 

et produkt som samsvarer med det konkurransegrunnlaget etterspør. 

 

Begge tilbudene som ble levert gikk derimot over den anslåtte rammen på 20´000´000,-, som baserer seg på et 

kostnadssammendrag produsert av konsulent gjennom Holte-kalkulasjonsnøkkelen. Den ene tilbyderen gikk 

betydelig over: kr 30´749´415,- inkl.mva. Den andre var den rimeligste, på rundt 5 millioner rimeligere: kr 

25´384´488,- inkl.mva.  

Tildelingskriteriene i grunnlaget lister pris opp på 80% og fremdrift 20%. Den billigste tilbyderen er i tilfelle 

den som ligger best an til å vinne kontrakten, da denne har laveste tilbud og satt 7 mnd fremdrift fra byggestart 

for arbeidet, mens den dyreste satte 10 mnd fremdrift fra byggestart. 

 

Det ble foretatt en intern vurdering av tilbudene mot tidsaspektet: tilbudene er begge over rammen, men dersom 

vi skal sikre byggets strukturelle integritet under byggefasen, må byggestart initieres før sommeren. Dette har 

med utnyttelse av sommerværet å gjøre; særlig med tanke på at taket skal – og må – skiftes. Samtidig må 

tilsagnet fra Husbanken tas til etterretning, da det foreligger en frist for påbegynt byggestart innen 4 mnd etter 

at tilsagnet ble gitt. Denne fristen har Husbanken vært rause med å utsette til nå. Tatt i betraktning tilsagnet, 

vær- og klimatiske forhold og ikke minst virksomheten BAMs behov for snarlig relokalisering, er det vurdert 

dithen at kontraktsinngåelse må prioriteres.  

 

Det erfares at ved rehabilitering og ombygging av bygningsmasse av såpass gammel årgang alltid vil være noen 

utfordringer og ekstraoppgaver som vil være umulig å forutse i prosjektfase, men som vil dukke opp underveis 

ved pågående arbeider. For å sikre å unngå flere runder med tilleggsbevilgninger finner Kommunedirektøren 

det formålstjenlig å omsøke tilleggsbevilgning for å ha reserver tilgjengelig i byggeperioden. Tilgjengelige 

reserver vil også lette og rasjonalisere avklaringer ved aksept og tiltredelse av endringsmeldinger underveis i 

prosjektet. 

 

Dette fordrer en tilleggsbevilgning på kr 4´587.000,- inkl. mva. for å kunne dekke tilbudssummen. Med 

bakgrunn i tidsaspektet som medgår før kontrahering av kontrakt og oppstart av arbeider, vil nok ferdigstillelse 

ikke være på plass før etter årsskiftet 2022.  Med bakgrunn i forannevnte tilrår derfor Kommunedirektøren at 

omsøkte tilleggsbevilgning søkes løst gjennom innspill for kaptitalbehov på investeringssiden for budsjettåret 

2022. 

 

 

Vurdering: 

 

Primært; 

Det anses som nødvendig å prioritere kontraktsinngåelse så snart som mulig mht. vær og klima, tilsagnet samt 

BAMs behov for snarlig relokalisering. Hvis ikke kan prosjektet risikere å miste verdifull byggetid i 

sommermånedene, samt tilsagnet fra Husbanken. 
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Sekundært; 

I og med at prosjektet nå er mye over bevilging er det et alternativ å gå i forhandling med tilbyderne for så å ta 

bort deler fra prosjektet, (f.eks rehab. av kjeller) for å få ned kostnaden. Dette vil nok forringe prosjektet både i 

tid og kvalitet.   

 

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel:  

Frøya kommune er en profesjonell og moderne tjenesteleverandør. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Kommunedirektøren anser det som nødvendig med tilleggsbevilgning på på kr. 4´587´000,- inkl. mva. ut fra 

saksbehandlers vurdering, som følger: 

 

 

  

Kontobeskrivelse 

 

  

Budsjett per 01.01.21  

kr. inkl.mva. 

 

  

Kostnader pr 12.03.21 

kr. inkl.mva. 

  

Forprosjektsfase: 

Konsulenttjenester 

 

  

428.750,- 

  

428.750,- 

  

Totalentreprenørarbeider 

 

  

20.000.000,- 

(anslag fra prosjekterende) 

  

25.384.488,-  

(Laveste tilbyder) 

  

Andre kostnader 

(dok.avg.-søknader etc) 

 

  

40.000,- 

  

40.000,- 

  

Interne lønnskostnader 

 

  

330.000,- 

  

330.000,- 

  

Reserve (14%) 

 

  

2.911.825,- 

  

3.618.825,- 

  

Sum 

 

  

23.710.0575,- 

  

29.865.063,- 

 

 

 

Under følger en mer detaljert beskrivelse over lavest innkomne anbud: 

 

  

Kontobeskrivelse 

 

  

Beste anbud kr. 

inkl.mva. 

 

Forprosjektsfase: 

Konsulenttjenester 

 

  

428.750,- 

Byggefase: 

Prosjektering og generelle ytelser 

 

  

675.000,- 
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Byggefase: 

Rigg og drift 

 

  

1.762.500,- 

Byggefase: 

Bygning 

 

  

13.025.000,- 

Byggefase: 

VVS-installasjoner 

 

  

5.267.190,- 

Byggefase: 

Elkraft 

 

  

2.250.673,- 

Byggefase: 

Tele- og automasjon 

 

  

1.007.875,- 

Byggefase: 

Solcelleanlegg 

 

  

495.000,- 

Byggefase: 

Utomhus 

 

  

901.250,- 

  

Andre kostnader 

 

  

40.000,- 

  

Interne lønns- 

kostnader 

 

  

330.000,- 

  

Reserve (14%) + 134.937,- 

 

  

3.816.762,- 

  

Sum 

 

  

30.000.000,- 
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN LAKSEREGIONEN 2021 - 2025  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet tar utkast til Strategisk næringsplan for Lakseregionen til orientering 

2. Satsningsområder og målsettinger implementeres i egen Strategisk næringsplan 

3. Endelig forslag til Strategisk næringsplan for Lakseregionen kommer til politisk behandling i 

Frøya kommune i slutten av juni 

 

 

Vedlegg: 

 

 Utkast Strategisk næringsplan 

 Utkast Strategisk næringsplan (lay out) 

 Følgebrev 

 

Saksopplysninger:   

 

Arbeidsutvalget i Orkdalsregionen har i sitt møte 12. mars 2021 vedtatt å sende utkast til strategisk 

næringsplan for Lakseregionen til drøfting i formannskapene. 
 
Revideringen skal bygge på konklusjoner som ble laget på strategiseminar på Hurtigruten og i Rørvik i juni 

2019. Her ble det laget overordna føringer for arbeider i regionrådet. Her deltok politisk og administrativ 

ledelse i kommunene.  

 

Målbilde som ble laget på seminaret: 
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Høsten 2019 ble det arrangert et innspillsseminar hvor aktører fra næringslivet og politikere fra 

Orkdalsregionen deltok. Tema her var evaluering av mål og strategier som er beskrevet i dagens næringsplan. 

Hovedkonklusjonene fra dette seminaret var at man har jobbet godt på mange av områdene f.eks. på 

samferdsel, men at det var potensial i å videre systematisk satsing på f eks mat og reiselivsområdet. Andre 

områder ble også nevnt.  

Trøndelag Reiseliv har på oppdrag fra Regionrådet sendt ut en spørreundersøkelse for å kartlegge reiselivet i 

regionen. Dette skal danne grunnlag for en workshop og videre arbeid med strategier for videre arbeid med 

reiselivsnæringen i regionen.  

Regionrådet har vedtatt at de ønsker å ha en utadretta profil og at reiseliv skal være et sentralt tema i planen, 

ved profilering av regionen på hjemmesider mm. Dette har vært tema på flere møter i regionrådet i 2020. 

Revideringen har ved flere anledninger vært tema på møter i AU, kommunedirektørutvalget og regionrådet.  

 

2020 ble et spesielt år med covid-19 pandemien og de vanskelighetene det medførte med å få til gode 

møteplasser for forankring og innspill. Siden planarbeider startet, er kommune-strukturen i regionen endret. 

Orkland og Heim er nye kommuner. I tillegg har Aure og Rennebu kommet til som nye medlemmer. Dette har 

betydning for forankring av arbeidet. Med bakgrunn i dette vedtok arbeidsutvalget i sitt møte 12. mars 2021 å 

sende et utkast av planen til formannskapene for drøfting. 
 
De tar sikte på å legge fram et utkast til plan på regionrådets møte 25. juni 2021. Den sendes da til kommunene 

for sluttbehandling. Planen skal ha årlige handlingsplaner som skal utarbeides i samarbeid med kommunene og 

iverksettes i kommunenes øvrige planarbeid. Handlingsplanene skal beskrive tiltak og vil ha frister for de 

enkelte av disse. Den må også beskrive parter/deltakere og plassere ansvar for gjennomføring av tiltakene. Det 

er naturlig at de kommunene som eier planen fortsatt har et overordnet ansvar for gjennomføring av tiltak, men 

dette bør skje i et tett samarbeid med andre sentrale aktører som fylkeskommunen, statsforvalteren, det 

offentlige virkemiddelapparatet og finansieringskilder, skoleverk og ikke minst av næringslivet (NaO, NHO 

m.m.) 

 
De legger nå fram et utkast av SNP til diskusjon før det ferdigstilles. Det er fint om formannskapet ser på 

temaområder, mål og strategier og om de svarer på det man mener regionen bør arbeide med de neste fire 

årene. Planen skal være overordnet, men ha sammenheng med kommunale planer. 

 
Hvem er dette en plan for?  

 
Denne planen er utarbeidet for de 8 kommunene som utgjør det interkommunale politiske råd for Trøndelag 

Sør/Vest-Lakseregionen. SNP skal være retningsgivende for næringsutviklings-arbeidet i kommunene 
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Rennebu, Rindal, Orkland, Skaun, Heim, Hitra, Frøya og Aure. Planen skal gi ei tydelig strategisk retning. 

Dette er medlemskommunenes næringsplan og det er kommunestyrene som gjør selvstendige vedtak av denne 

SNP. Kommunene er svært viktige i arbeidet med næringsutvikling og verdiskaping blant regionens 

næringsliv. Bedriftene ligger i kommunene og trenger en sterk offentlig sektor som server lokalt og regionalt 

næringsliv.  

Strategien i SNP vil inneholde satsningsområder som er viktig for regionen. Hovedmålet med denne planen er 

at vi sammen greier å utvikle en enda bedre robust felles bo- og arbeids-markedsregion, der områder tar 

innover seg kampen om kompetent arbeidskraft, kampen om større regionale, nasjonale og internasjonale 

industrietableringer, attraktivitetsperspektivet, FN sine 17 bærekraftsmål, sirkulærøkonomi, økt bruk av 

digitalisering, sårbarhet ved pandemier og, som i tillegg til kommunene selv, må løses av flere partnere. Gode 

samarbeidspartnere vil i dette tilfellet være fylkeskommunen, statsforvalteren, offentlig virkemiddelapparat, 

finanskilder, skoleverk og ikke minst av næringslivet selv. (NaO, NHO m.m.). Det er opplagt at de kommunene 

som utgjør det interkommunale politiske råd for Trøndelag Sør/Vest-Lakseregionen er svært forskjellige, både 

når det gjelder størrelse, geografi og ikke minst sammensetning av næringslivet, men det finnes også mange 

likhetstrekk.  

Mange av kommunene har også samarbeid med andre regioner, som f.eks. Orkland og Skaun som er 

medlemmer også i Trondheimsregionen, Rennebu som samarbeider mye med Oppdal og Midtre Gauldal, og 

Aure og Rindal som har samarbeid på Nordmøre. Disse forholdene har vi lagt til grunn som en fordel mer enn 

en ulempe. Forskjellighet bringer mangfold og kreativitet inn i planen, og å samarbeide med dette som 

utgangspunkt skaper gode relasjoner mellom kommunene i regionen.  

SNP legger opp til at det skal utarbeides handlingsplaner, og det er kommunene selv som må ta stilling til 

hvordan dette arbeidet skal organiseres. I tillegg ønskes det at dette blir en plan som kommunene 

implementerer deler av i sine egne planer. Dette er viktig for at denne SNP skal få en legitimitet blant 

medlemskommunene.  

I denne SNP må attraktivitet og godt omdømme i en felles bo og arbeidsmarkedsregion bli vektlagt som ei 

viktig målsetting og et satsingsområde. Attraktivitet er samansett av mange elementer. Det er flere uavhengige 

satsingsområder som kan bidra til å øke attraktiviteten i vår region. Attraktivitetspyramiden til 

Telemarksforsking har tatt utgangspunkt i at et sted kan være attraktivt på flere måter, for bosetting, for 

bedrifter og for besøkende. Klarer regionen å få til ei positiv utvikling knyttet til disse sentrale dimensjonene, 

vil regionen totalt sett få ei positiv samfunnsutvikling. 

 
 

 

 

Attraktivitet som bostedsregion 

 

 Det skal bli mer attraktivt å bosette seg i vår region. Vekst i arbeidsplasser skal resultere i økt 

tilflytting og befolkningsvekst 

 

Attraktivitet som arbeidsregion  

 

 Regionen sine naturlige forutsetninger som lokaliseringssted for bedrifter, eksisterende og nye, skal 

utvikles og forbedres. Nye arbeidsplasser er viktig for å øke tilflyttinga og folketallet 

 

Attraktivitet som besøksregion  

 

 Regionen skal videreutvikle seg som besøks og opplevelsesregion. Tiltak og arrangement som øker 

antall besøkende og som gjør det mer attraktivt å bo i vår region må ha stort fokus. En strategi for 

videreutvikling av reiselivet, opplevelser, handel og kultur/arrangement er en forutsetning for vekst 

som besøksregion 

 
De siste 10 årene har befolkningen i Trøndelag økt med 9,6 % eller 41 196 personer. Dette er helt på nivå med 

den nasjonale befolkningsveksten som også har vært på 9,6 %  

Når man ser på perioden 2011 til 2021 er det Skaun og Frøya som har hatt den sterkeste befolkningsveksten 

blant kommunene i Trøndelag med henholdsvis 23,8% og 20,3 %.  
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For perioden 2011-2020 er det kun fem kommuner i landet som har hatt en raskere befolkning vekst enn 

Skaun. Frøya er på 10. plass i forhold til prosentvis vekst i perioden 2011-2021. Her er det 

arbeidsinnvandringen i forbindelse med akvakulturnæringen som er mye av årsaken til befolkningsveksten. 
 

 
MÅL OG PRIORITERTE SATSNINGSOMRÅDER:  

 

SNP beskriver 6 overordnede satsningsområder for hele regionen. I tillegg beskriver den delmål og strategier 

for hvert av disse satsningsområdene:  

 

 Matproduksjon  

o Blå mat  

o Grønn mat og naturbruk  

 Kulturbaserte næringer og opplevelsesnæringer med spesiell vekt på reiselivsstrategi 

 Samferdsel og annen infrastruktur 

 Utdanning, rekruttering og kompetanse 

 Utvikling av rammevilkår for industrien 

 Det grønne skiftet  

 
Overordnet mål: 

 

Regionen skal være den mest attraktive regionen i Trøndelag basert på 

parameterne til Telemarksforskning. 
 
 

Hva er vil vi oppnå? 

 

 Gjennom bærekraftig satsing med hensyn til både miljø og økonomi, skal regionen fortsette å styrke 

sin posisjon som en viktig næringsregion i Midt Norge. Vekst i sysselsetting og verdiskapning skal 

økes 5-7% innen 2025 

 Styrke handel, reiseliv, aktiviteter og kultur for å være et interessant besøks- og bosted 

 Sentrumsutvikling – skape mer attraktive små og store sentra for bolig, næring, kultur og besøk 

 Skal vi lykkes med lavere klimagassutslipp i vår region, få en mere effektiv ressursbruk og oppnå det 

grønne skiftet, er vi avhengig av at vi i fellesskap legger til rette for at industri og lokalt næringsliv får 

den drahjelpen de behøver. Det vil være helt avgjørende at en slik omlegging er lønnsom både i et 

bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk perspektiv.  

Kommunenes rolle blir viktig og vil ha stor påvirkning på næringslivets satsinger og utvikling, både 

gjennom sin innkjøpsmakt, sine økonomiske støtteordninger og innen arealforvaltning og 

samfunnsplanlegging 

 Regionen ønsker å øke den biologiske produksjonen innen jord, skog og hav 

 Andelen av befolkningen med høyere utdanning skal øke fra 18,2 % i 2020 til 21 % innen 2030  

 Regionen skal utdanne minst 300 av de 7-8000 yrkesfagelevene som pr. år tar yrkesfaglig utdanning i 

Trøndelag 

 Andelen av befolkningen som har gjennomført videregående opplæring skal øke fra dagens 45,6 % til 

60 % i 2025 

 Ledere og ansatte i næringslivet skal ha lokale tilbud om videreutdanning og skolering som setter dem 

i stand til å ta gode og lønnsomme beslutninger, gjennom tett samarbeid med høyskoler, 

næringshager, våre næringsforeninger og andre fagmiljø i regionen 

 Regionen skal i enda større grad tilstrebe et strategisk samarbeid som bidrar til at vi styrker oss i 

konkurransen med andre regioner 

 Vi skal være en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion, og i større grad enn før arbeide for at flere 

ferdigstuderte studenter i Trondheim velger oss, og spesielt de studentene som kommer fra vår region 

 Det strategiske samarbeidet er svært viktig. Ikke minst i kampen om midler til samferdsels- og 

infrastrukturutbygging, skole og helse og rammevilkår for næringslivet 
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 Når store internasjonale konsortium sjekker ut Norge som aktuelt land for ny industri og nye 

etableringer, skal vår region framstå som en aktuell og troverdig kandidat for å bli valgt som 

foretrukket lokaliseringssted 

 Regionen skal oppnå internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse som mat- og opplevelsesregion 

gjennom en strategisk kompetanseheving blant aktørene. Regionen skal levere lokalprodusert mat av 

verdensklasse, være ledende på rekruttering, markedsføring og salg. Regionen skal derigjennom bli en 

godt synlig europeisk mat- og reiselivsdestinasjon 

 Kommunene skal ha et nært og aktivt regionalt næringssamarbeid med omkring-liggende kommuner, 

eiendomsutviklere og næringslivet selv  

 Man må opptre konsekvent og forutsigbart ovenfor næringslivsaktørene 

 Medlemskommunene må bruke innkjøpsmakten i enda større grad enn i dag ved å legge miljøhensyn 

til grunn, og samtidig påse at lokalt næringsliv ikke diskvalifiseres  

 Det etableres et næringsråd for regionrådet bestående av sentrale næringslivsaktører, næringssjefer, 

kommunedirektører, næringsforening, næringshage og FoU-miljøer og andre relevante aktører. Dette 

skal være en styringsgruppe for oppfølging av strategisk næringsplan. Næringsrådet skal være det 

øverste rådet og ansvarlige for oppfølging og gjennomføring av SNP  

 Kommunene skal legge til rette for smart spesialisering (S3). Dette handler om å bygge videre på den 

kompetansen, det næringslivet og de ressursene som allerede er til stede i regionen, for å utvikle nye 

nisjer og næringsområder. 

S3 skal fremme fornyelse og omstilling ved å styrke utviklingen, der kommunen effektivt kan koble 

ressurser og kompetansefortrinn med det markedspotensialet som finnes 
 
Forventninger til medlemskommunene og regionrådet 

 
SNP strekker seg fram til 2025, og målene i planen tilstrebes å bli fulgt opp i de årlige budsjettprosessene blant 

medlemskommunene. (handlings- og økonomiplanen).  

 

Det skal fokuseres på følgende: 
 

1. Kommunene skal ha stort fokus på å yte god service, rask saksbehandlingstid og tilrettelegging for 

innbyggere og næringsliv 

2. Kommunene skal sikre bred forankring i næringssaker kommunen engasjerer seg i. Kommunen skal 

fange opp og gi støtte til næringsekspansjoner og nyetablerere 

3. Kommunene skal etablere et tettere samarbeid med NTNU og FoU-miljøene i teknologihovedstaden 

Trondheim. Formelle samarbeid på høyest mulig nivå skal etableres innen utgangen av 2023 

4. Kommunene skal ha en tydeligere synkronisering mellom utdanning og næringslivets 

kompetansebehov i regionen. Kommunene skal legge til rette for å skape arenaer der næringslivet, 

utdanningssektoren, NAV, innovasjonsselskaper og det offentlige møtes 

5. Kommunen som organisasjon, næringsforeninger og næringshage skal ta på seg ansvar for å skape 

arenaer som forsterker næringsutvikling og eksisterende klyngesamarbeid og som også kan legge 

grunnlaget for nye klyngesamarbeid 

6. Studiested for høyere utdanning skal etableres i regionen innen 2023 

7. Kommunene skal i hele planperioden søke å utvikle og fremskaffe gryteklare arealer som står til 

disposisjon når næringslivsaktører henvender seg. Regionen skal innen 2025 enes om attraktive 

næringsareal og legge til rette for store industriprosjekter som krever ekstra mye areal, energi og vann 

8. Regionrådet og kommunene skal aktivt søke strategisk viktige eksternfinansierte prosjekter, gjerne i 

samarbeid med andre aktører 

9. Kommunene skal gå foran i å ta i bruk ny teknologi i samarbeid med aktuelle aktører i næringslivet 

10. Regionen skal i løpet av 2022, i samarbeid med lokale reiselivsaktører og Trøndelag reiseliv, ha 

utarbeidet en reiseliv/opplevelsespakke som kan selges på markedet og brukes av medlemskommunene  

 
 

 

Vurdering: 
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En strategisk næringsplan (SNP) for en region bestående av 8 forskjellige kommuner er ei utfordring. Det er 

mange lokale hensyn å ta. Den enkelte kommune har sine fortrinn som man ønsker å sette fokus på, noe som 

kan være gjenstand for konflikt for fellesskapet (regionen). 

Forslaget til SNP for Lakseregionen er godt gjennomarbeidet og beskriver i hovedsak samme utfordringer som 

Frøya kommune opplever. Satsningsområdene i Frøya kommunes SNP er som følger: 

 

 Vi skal jobbe for å utnytte Frøyas fortrinn 

 Frøya skal bli internasjonalt ledende på marine næringer 

 Frøya setter fokus på utdanning, kompetanseutvikling og forskningsaktivitet 

 Frøya kommune må sikre tilgang til å rekruttere god og tilstrekkelig arbeidskraft 

 Vi skal jobbe for å få attraktive og konkurransedyktige rammevilkår 

 Vi skal utvikle Sistranda sentrum 

 

Satsningsområdene i Lakseregionens SNP: 

 

 Matproduksjon  

o Blå mat  

o Grønn mat og naturbruk  

 Kulturbaserte næringer og opplevelsesnæringer med spesiell vekt på reiselivsstrategi 

 Samferdsel og annen infrastruktur 

 Utdanning, rekruttering og kompetanse 

 Utvikling av rammevilkår for industrien 

 Det grønne skiftet 

 

Samtlige satsningsområder i vår egen SNP er hensyntatt i Lakseregionens SNP, også utvikling av sentrum; 

Sentrumsutvikling – skape mer attraktive små og store sentra for bolig, næring, kultur og besøk 

 

Frøya kommune rullerer nå egen SNP. Det er viktig at elementer fra Lakseregionens SNP implementeres i vår 

plan, der vi også hensyntar regionens satsningsområder, og i det videre arbeidet også elementer i den årlige 

handlingsplanen. Det er viktig for regionen at SNP er overordnet, men har sammenheng med kommunale 

planer. 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

 Formannskapet tar utkast til SNP Lakseregionen til orientering 

 Satsningsområder og målsettinger implementeres i egen SNP 

 Endelig forslag til SNP for Lakseregionen kommer til politisk behandling i Frøya kommune i slutten 

av juni 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - VR EXPRESS V/MATHIAS RAKBJØRG  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet opprettholder tidligere vedtak – søknad om tilskudd fra kommunalt 

næringsfond avslås 

 

2. Saken forelegges kommunestyret for endelig behandling 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.04.2021 sak 64/21 

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

Det bes om dokumentasjon på om grunnlaget for vedtak er riktig. 

Det bes om dokumentasjon på om det finnes andre som driver med samme type næring, og om dette dermed 

blir konkurransevridende. 

 

Enstemmig. 

 

Formannskapets behandling i møte 13.04.21: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av rep. Knut Arne Strømøy: 
 

Saken utsettes. 

Det bes om dokumentasjon på om grunnlaget for vedtak er riktig. 

Det bes om dokumentasjon på om det finnes andre som driver med samme type næring, og om dette dermed 

blir konkurransevridende. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 02.03.2021 sak 45/21 

 

Vedtak: 

 Søknaden avslås 

Begrunnelse: 

 Det er flere som driver med transport og det er flere som driver med utleie av hengere og biler. 

Tilskuddet kan oppleves som konkurransevridende 
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 Det er en deltidsvirksomhet pt, men eier har til avsikt å utvikle den til heltidsvirksomhet. For tiden er 

det en binæring 

 Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige 

 
Enstemmig. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 Samlet saksframstilling – 20/2661-4 

 Klage fra søker – 20/2661-6 

 

Nye saksopplysninger:   

 

I Sak Formannskept sak 64/21 – Kommunalt næringsfond 2020 – VR Expressv/ Mathias Rakbjørg 

ble følgende vedtak fattet: 

«Saken utsettes. Det bes om dokumentasjon på om grunnlaget for vedtak er riktig. Det bes om 

dokumentasjon på om det finnes andre som driver med samme type næring, og om dette dermed blir 

konkurransevridende» 

Nye vurderinger jfr protokolltifførsel: 

Det ble søkt om tilskudd på 200.000 kr til innkjøp av: 

 Båthenger 

 Bilhenger 

 Varebil 

 

Total investering på 663.086 kr. 

Ved revisjon av næringsfondets vedtekter og retningslinjer, ble det innført flere og tydeligere 

vurderingskriterier. 

1. Konkurransevridning – Det er flere som driver med transport og det er flere som driver med 

utleie av hengere og biler, bl a Frøya Auto og Titran Bil og Dekkservice 

2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender – Søker 

hevder at det er en tjeneste som ikke dekkes av dagens tilbud - fra eksisterende tilbydere 

3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – Det er en deltidsvirksomhet pt, 

men eier har til hensikt å utvikle den til fulltidsvirksomhet 

4. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige. Samtlige objekt 

det søks tilskudd for, varebil, bilhenger og båthenger anses som lett omsettelige produkter 

på bruktmarkedet. PÅ finn.no; bilhenger – 16.000 treff, båthenger – 868 treff 

 

Kommunedirektøren har gjort en samlet vurdering i henhold til nye vurderingskriteringer og derfor 

foreslått at søknaden avslås. 

_________ 
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Saksopplysninger: 

 

Søknaden ble behandlet i Formannskapet den 02.03.2021 - sak 45/21. Søknaden ble avslått med følgende 

begrunnelse: 

 

 Det er flere som driver med transport og det er flere som driver med utleie av hengere og biler. 

Tilskuddet kan oppleves som konkurransevridende  

 Det er en deltidsvirksomhet pt, men eier har til avsikt å utvikle den til heltidsvirksomhet. For tiden er 

det en binæring  

 Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige  

 

Melding om vedtak ble sendt til søker 03.03.2021. 

 

Kommunen har mottatt klage fra søker: 

 

 

 

 

Klage 23.03.2021 

 

Viser til deres vedtak om å avvise min søknad på å gå til investeringer i mitt firma VR Ekspress, mener at dette 

vedtaket er avslått på feil grunnlag. For det første så har dere avslått dette med å argumentere for at det er 

flere som driver småfrakt av varer og tjenester i Frøya Kommune. Pr dags dato er det ingen flere som driver 

med slik småfrakt av varer og tjenester så derfor er det ikke noe konkurranse påvirkende over de større 

frakttjenester som drives på denne øya . Samtidig avviser dere søknaden min på grunnlag av at dette drives 

som en biinntekt utover den vanlige jobben min. Vet av flere som har stått fram og mottatt kommunalt 

næringsfond for det om de har en biinntekt og en 100% stilling som man lever av. Her kan dere se blant annet i 

media den senere tid. Vennligst behandle søknaden min på nytt på lik linje/ grunnlag som dere gir de andre 

med biinntekt kommunalt støtte. 

 

Kommentarer til klagen 

 

Vurderingene som gjøres baseres på flere elementer. Dette ble klart ved endring av tildelingskriteriene. Heltid/ 

deltid er en av flere elementer som vurderes. At tilskuddet skal være utløsende, har alltid vært viktig. Det ble 

søkt om tilskudd til investering i bilhenger, båthenger og varebil. Disse anses som lett omsettelige. 

 

Vurdering: 

 

I henhold til Forvaltningsloven § 28 kan enkeltvedtak påklages av en part eller annen med rettslig 

klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det 

forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). 

For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og 

fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses bestemmelse, 

formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller 

fylkestinget.  

Klagen behandles i formannskapet for ny vurdering og eventuell endring av vedtaket. Om formannskapet 

opprettholder tidligere vedtak, oversendes klagen til kommunestyret for endelig avgjørelse. 

 

Forvaltningsloven § 29 beskriver fristen for å klage, og at den er 3 uker fra det tidspunkt underretning om 

vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagefristen er ikke oversittet. 

 

Kommunedirektøren er av den oppfatning at ingen ny informasjon har tilkommet i saken. Kommunedirektøren 

tilrår derfor at vedtaket opprettholdes. 

 

1. Formannskapet opprettholder tidligere vedtak – søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond 

avslås 

2. Saken forelegges kommunestyret for endelig behandling 
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KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - STS VAKTMESTERTJENESTEN 2  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet opprettholder tidligere vedtak – søknad om tilskudd fra kommunalt 

næringsfond avslås 

 

2. Saken forelegges kommunestyret for endelig behandling 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 13.04.2021 sak 65/21 

 

Vedtak: 

Saken utsettes. 

Det bes om dokumentasjon på om grunnlaget for vedtak er riktig. 

Det bes om dokumentasjon på om det finnes andre som driver med samme type næring, og om dette dermed 

blir konkurransevridende. 

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 13.04.21: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av rep. Knut Arne Strømøy: 
 

Saken utsettes. 

Det bes om dokumentasjon på om grunnlaget for vedtak er riktig. 

Det bes om dokumentasjon på om det finnes andre som driver med samme type næring, og om dette dermed 

blir konkurransevridende. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 02.03.2021 sak 39/21 

 

Vedtak: 

 Søknaden avslås 

 

Begrunnelse: 
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 Det er flere som driver med utleie av utstyr. Tilskuddet kan oppleves som konkurransevridende 

 Det er en deltidsvirksomhet pt, men eier har til avsikt å utvikle den til heltidsvirksomhet. For tiden er 

det en binæring 

 Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige 

 
Enstemmig. 

 

 

 

 

 

Formannskapets behandling i møte 02.03.21: 

 
Rep. Geir Egil Meland ba om vurderinng av sin habiltet da søker er ansatt i samme firma. 

Rep. Geir Egil Meland ble enstemmig vurdert habil. 

 

Vedlegg: 

 

 Samlet saksframstilling – 20/2662-4 

 Klage 1 fra søker – 20/2662-6 

 Klage 2 fra søker – 20/2662-7 

 

Nye saksopplysninger:   

 

I Sak Formannskapets sak 65/21 – Kommunalt næringsfond 2020 – STS Vaktmestertjenesten 2,  

ble følgende vedtak fattet: 

«Saken utsettes. Det bes om dokumentasjon på om grunnlaget for vedtak er riktig. Det bes om 

dokumentasjon på om det finnes andre som driver med samme type næring, og om dette dermed blir 

konkurransevridende» 

Nye vurderinger jfr protokolltifførsel: 

Det ble søkt om tilskudd på 200.000 kr til innkjøp av: 

 Minigraver m/ henger, Total investering på 599.000 kr. 

 

Ved revisjon av næringsfondets vedtekter og retningslinjer, ble det innført flere og tydeligere 

vurderingskriterier. 

1. Konkurransevridning – Det er flere som driver med utleie av minigraver på Frøya. Det er gitt 

støtte til Hammervik Service i 2020 og flere entreprenører har gravemaskiner i forskjellige 

størrelser til utleie, med og uten fører 

2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender – 

Tjenestene er etterspurt på Frøya. Søker hevder at det er en tjeneste som ikke dekkes av 

dagens tilbud - fra eksisterende tilbydere 

3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – Det er en deltidsvirksomhet pt, 

men eier har til hensikt å utvikle den til fulltidsvirksomhet 

4. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektet anses som lett omsettelig. Minigraver anses 

som lett omsettelige produkt på bruktmarkedet, med bl a 317 treff på finn.no 

 

Kommunedirektøren har gjort en samlet vurdering i henhold til nye vurderingskriteringer og derfor 

foreslått at søknaden avslås. 
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Saksopplysninger:  

 

Søknaden ble behandlet i Formannskapet den 02.03.2021 - sak 39/21. Søknaden ble avslått med følgende 

begrunnelse: 

 

 Det er flere som driver med utleie av utstyr. Tilskuddet kan oppleves som konkurransevridende  

 Det er en deltidsvirksomhet pt, men eier har til avsikt å utvikle den til heltidsvirksomhet. For tiden er 

det en binæring  

 Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige  

 

Melding om vedtak ble sendt til søker 03.03.2021. 

 

Kommunen har mottatt to klager fra søker: 

 

 

 

Klage 22.03.2021 

 

Viser til søknaden min i d kommunale næringsfondet den 08.10.20, der jeg søker om investeringer til mitt 

selskap STS Vaktmestertjenester, viser til at jeg fikk innvilget denne søknaden, men fikk den 30.11.20 baeskjed 

om å trekke tilbake min søknad da investering har skjedd før søknaden var innvilget. Dette fikk jeg beskjed om 

fra Nils Jørgen Karlsen, med anmodning om å sende en ny søknad, jeg ga beskjed om at jeg ønsket ikke å 

trekke tilbake min søknad, da denne var innvilget, men han mente at jeg kunne sende en ny søknad om ting jeg 

ikke har investert i enda. Dette gjorde jeg den 12 november 2021, på nyåret altså Januar 2021 tok jeg kontakt 

med å høre med Nils Jørgen har sett på den, å da fikk jeg beskjed om at søknader blir tatt slik de kommer inn 

til kommunen. Snakket med noen i februar som hadde fått innvilget søknaden sin, men at den de sendte ble 

innvilget på under en uke, altså i februar. At folk har annet arbeid enn ett enkeltmannsforetak det er ganske 

normalt , men at folk i kommunen melder seg inhabil for at jeg jobber til Frøy, den skjønner jeg ikke. Det er 

flere som har søkt det kommunale næringsfondet som har fått innvilget sin søknad uten at de personene har 

meldt inhabilitet pga de jobber i Frøy. Flere har også søkt næringsfondet på nyåret å fått innvilget søknaden 

sin for de om de har 100% stilling å leve av. Føler at kommunen bør ta alle sammen under samme kam, å ikke 

kappe hode av meg som prøver å få til noe. Alle mailer jeg har fått fra de i d kommunale næringsfondet kan 

ettersendes om ønskelig. Om folk må foreta investeringene sine kjapt så kan ikke kommunen gi avslag fordi om 

disse må foreta investeringen kjapt, når de søker i fondet. Og at folk i det kommunale næringsfondet hjelper 

folk til å skrive sin søknad, d er ikke bra. En søknad må de firmaene sende selv er min mening. Viss ikke bør 

alle få hjelp. Må ikke tro noe annet om at jeg snakker med de som får innvilget søknaden sin. 

 

Klage 25.03.2021 

 

Å i avslaget står d også at jeg driver konkurrerende virksomhet. Da lurer jeg virkelig på hvor mange som 

driver med Vaktmestertjenester her på Frøya. Ingen faktisk......Pr i dag er det kun meg som gir slike tjenester. 

Hvem leier ut minigravere, stubbfresere, Beltebåre, flishuggere, små verktøy, kjerneborringsutstyr pluss mye 

mye mere til privatkunder? Ingen faktisk....Og for å si det slik så sier jeg ikke opp min faste jobb før jeg har 

opparbeidet meg tillit til næringsliv, bedriftskunder og privatkunder slik at jeg kan leve på dette på heltid. D 

jeg vil med dette er faktisk likebehandling og ikke trynefaktor, som d blir gitt akkurat nå. Ett kommunalt 

Næringsfond er ett fond som de som foretar seg og har foretatt seg investeringer kan søke med fremlegging av 

kvitteringer. Dette er min mening. Å denne saken er jeg ikke ferdig med for å si det slik. Nei behandle alle på 

lik linje. Kjør samme regler. Og viss ikke øya har hatt behov for vaktmestertjenester så har jeg heller ikke 

begitt meg ut på dette... jeg har mang en kontrakt med store firmaer som kjøper mine tjenester, både firmaer 

og privatpersoner..... 

 

Kommentarer til klagene 

 

Formannskapet behandlet søknad fra STS Vaktrmestertjenester 10.11.2020 - sak 272/20. Det ble innvilget et 

tilskudd på 200.000 kr for innkjøp av minigraver, lift og skaphenger. Ved mottak av underlag for utbetaling 

av tilskuddet, ble det klart at investeringene allerede var gjort, dvs innen søknad ble innsendt. Det var også 
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leasing/ avbetalingsordninger knyttet til investeringene, dvs driftskostnader og ikke investeringer. Innvilget 

tilskudd ble da trukket tilbake. Beslutningen ble tatt administrativt og formannskapet ble informert. 

Det ble da sendt inn en ny søknad på en større minigraver. Søknad mottatt 30.11.2020. Søker ble informert om 

at kommunen hadde startet en prosess for å se på næringsfondets vedtekter og tildelingskriterier og at det 

derfor ikke ble behandlet søknader før i 2021. 

 

Søker har misforstått behandling av habilitet i formannskapet. Flere medlemmer har bedt om at habilitet skal 

vurderes pga arbeidsrelaterte spørsmål. 

 

Vurderingene som gjøres baseres på flere elementer. Dette ble klart ved endring av tildelingskriteriene. Heltid/ 

deltid er en av flere elementer som vurderes. At tilskuddet skal være utløsende, har alltid vært viktig. Når 

søknad blir sendt etter at investeringen er gjennomført, bekrefter det at søker ikke har behov for tilskuddet for å 

gjennomføre investeringen. 

 

Vi anbefaler alle som kontakter kommunen om å ta kontakt med Blått kompetansesenter (BKS) for å få hjelp 

med å skrive søknad. Vi opplever at søknader, der BKS har vært invovert, er bedre, mer omfattende og 

inneholder informasjon som er nødvendig for behandling av søknader. Kriteriene er også i større grad 

hensyntatt. 

 

Vurdering: 

 

I henhold til Forvaltningsloven § 28 kan enkeltvedtak påklages av en part eller annen med rettslig 

klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest overordnet det 

forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). 

For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og 

fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses bestemmelse, 

formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller 

fylkestinget.  

Klagen behandles i formannskapet for ny vurdering og eventuell endring av vedtaket. Om formannskapet 

opprettholder tidligere vedtak, oversendes klagen til kommunestyret for endelig avgjørelse. 

 

Forvaltningsloven § 29 beskriver fristen for å klage, og at den er 3 uker fra det tidspunkt underretning om 

vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagefristen er ikke oversittet. 

 

Kommunedirektøren er av den oppfatning at ingen ny informasjon har tilkommet i saken. Kommunedirektøren 

tilrår derfor at vedtaket opprettholdes. 

 

1. Formannskapet opprettholder tidligere vedtak – søknad om tilskudd fra kommunalt næringsfond 

avslås 

2. Saken forelegges kommunestyret for endelig behandling 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/771    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 13.04.21  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 13.04.21 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 13.04.21 

 

 

 

 

 













































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 21/766    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2021 - MARKEDSFØRING REISELIV 2021  

 

Forslag til vedtak: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 135.000 kr til Frøya næringsforum for gjeonnomføring 

av markedsføringsinnsatser for handels- og reieslivsnæringen i 2021 

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

akseptert innen tidsfristen vil 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 etter sesongens slutt 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 Søknad fra Frøya Næringsforum 

 

Saksopplysninger:   

 

FELLES MARKEDSFØRINGSKAMPANJE REISELIV OG HANDEL ØYREGIONEN 

 

Kommunen har mottatt søknad fra Frøya Næringsforum, som representant for reiselivs- og 

handlesnæringen i Frøya kommune. Reiselivsnæringen opplevde noen gode sommermåneder i 

2020, men resterende del av sesongen/ året har for de fleste vært svært utfordrende. De har 

valgt å implementere handelsnæringne i årets markedsføringskampanje, og det vil komme et 

en egen sak på fysisk turistinformasjon, ref. diskusjonene våren 2020. 



 

Med bakgrunn i «tidenes sommer» for øyregionen 2020 har et flertall av reiselivsaktørene 

meldt tilbake om at markedsføringskampanjen med reklame i magasiner, sommerguiden og 

www.trondelagskysten.no var en suksess. Derfor ønsker de nå å videreføre denne kampanjen 

også for sommeren 2021.  Slik det ser ut ifht covid-19 situasjonen ligger det an til 

«Norgesferie» også i år, noe som betyr at vi må sikre oss at vi får en enda bedre andel av 

turistene denne sommeren. 

 

Med bakgrunn i innhentede priser for Frøya, fra Vindfang, søker de om bidrag fra kommunalt 

næringsfond til følgende aktiviteter (kostnader ekskl. moms): 

 
 

2-siders annonse i Midt-Norge Magasinet (Distribueres i hele 

Trøndelag)og i  2-siders i «Øymagasinet» Frøya og Hitra,  

Sommermagasinet (forskjellig i de to) 

53.000 

Sommerguiden Hitra og Frøya 2021, digital og papir 33.500 

Oppdatering av landingssiden trondelagskysten.no  15.000 

Bruk av bilder og oppsett Frøya Næringsforum , sosiale medier, 

Visit Frøya, finansieres med egenbetaling reiseliv 

40.000 

Web/ layout, foto handel & service (inkl. helse & velvære) 50.000 

Totalt 191.500 

 

 

Finansiering 

 

Kommunalt næringsfond 135.000 

Egenfinansiering 56.500 

Totalt 191.500 

 

Den digitale annonsekampanjen må i sin helhet betales av bedriftene. 

 

Det er opprettet en dialog med Kystmuseet Trøndelag for å få en avtale og et pristilbud på 

etablering og drift av en fysisk turistinformasjon for sommeren 2021. Her er det ytret ønske 

om bruk av «Sommerjobb for ungdom» Frøya og en ressursutnyttelse som tilsier at man kan 

bruke ansatte som er på Frøya kultur og kompetansesenter pr i dag, for å redusere den totale 

lønnskostnaden. Dette forslaget vil ettersendes så snart det foreligger 

 

Vurdering: 

 

I henhold til nye retningslinjer, skal søknader vurderes ut i fra flere forhold. Forhold som er 

relevante: 

 

1. Konkurransevridning – Tiltaket anses ikke som konkurransevridende 

2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender – 

Dette er i tråd med intensjonen 

3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – Ikke relevant 

4. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige 

 



Kommunedirektøren mener at søker oppfyller kravene i kommunalt næringsfond.  

 

Retningslinjene for næringsfondet sier bl a følgende: 

 

 Samlet støtte max 50% av budsjett 

 35% støtte til harde investeringer 

 50% støtte til myke investeringer 

 

Kommunedirektøren gjør følgende vurdering: 

 

Virksomheten er momspliktig og således kan ikke moms føres opp som en del av kostnadene/ 

investeringene. Tilskuddsbeløpet overskrider maksimalt støttebeløp (50%). For 

fellesinnsatser, slik dette defineres, sier retningslinjene at man kan gjøre unntak. 

 

Kommunedirektøren mener at tiltaket er viktig både for reiselivs- og handlesnæringen, og 

tilråder derfor at: 

 

 Det tildeles et tilskudd på 135.000 kr til Frøya næringsforum for gjeonnomføring av 

markedsføringsinnsatser for handels- og reieslivsnæringen i 2021 

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

innen tidsfristen vil 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 etter sesongens slutt 

 

Kr 135.000 finansieres over Kommunalt Næringsfond. Fonderte midler innen vedtak beløper 

seg til kr. 3.289.627. 

 

 

 



 

 

 
 

 
Frøya kommune 
v/næringsrådgiver Nils Jørgen Karlsen     

 
 

 12 april 2021 
 
 

FELLES MARKEDSFØRINGSKAMPANJE REISELIV OG HANDEL ØYREGIONEN 
 
 
Vi viser til tidligere dialog og møte ihht planlagte markedsføringskampanje, 
reiseliv og handel, samt en evnt fysisk turist informasjon på Frøya sommeren 
2021. 
 
Med bakgrunn i «tidenes sommer» for øyregionen 2020 har et flertall av 
reiselivsaktørene meldt tilbake om at markedsføringskampanjen med reklame i 
magasiner, sommerguiden og www.trondelagskysten.no 
var en suksess. Derfor ønsker vi nå å videreføre denne kampanjen også for 
sommeren 2021.  Slik det ser ut ifht covid-19 situasjonen ligger det an til 
«Norgesferie» også i år, noe som betyr at vi må sikre oss at vi får en enda bedre 
andel av turistene denne sommeren. 
 
 
Med bakgrunn i innhentede priser for Frøya, fra Vindfang As søker vi herved om 
følgende bidrag fra kommunens næringsfond til: 
  

1. 2-siders annonse i Midt-Norge Magasinet (Distribueres i hele 
Trøndelag)og i  2-siders i «Øymagasinet» Frøya og Hitra,  
Sommermagasinet (forskjellig i de to) –    

 kr. 53.000,- eks mva 
 

2. Sommerguiden Hitra og Frøya 2021, digital og papir –  
 kr. 33.500 eks mva 

 
3. Oppdatering av landingssiden trondelagskysten.no –  

        kr. 15.000,- eks mva 
 

4. Bruk av bilder og oppsett Frøya Næringsforum , sosiale medier, Visit 
Frøya, finansieres med egenbetaling reiseliv. 
     kr. 40.000,- eks mva 
 

5. Web/layout , foto handel&service( inkl. helse&velvære) 
  Kr. 50.000,- eks mva 

       



 

 

        
 
 
 
 
Totalkostnad markedsføring/arbeid alle flater kr. 191.500 eks mva 
 
 
Søknad lokalt næringsfond kr. 135.000,-eks mva 
 
Den digitale annonsekampanjen må i sin helhet betales av bedriftene, og den 
henvendelsen sender vi ut så snart vi får tilbakemelding fra kommunene. 
 
Kalkulert egenandel næringsliv kr. 56.500,- 
 
Det er opprettet en dialog med Kystmuseet Trøndelag for å få en avtale og et pris 
tilbud  på etablering og drift av en fysisk turistinformasjon for sommeren 2021. 
Her er det ytret ønske om bruk av «Sommerjobb for ungdom» Frøya og en 
ressursutnyttelse som tilsier at man for eksempel kan bruke ansatte som er på 
Frøya kultur og kompetansesenter pr i dag, for å redusere den totale 
lønnskostnaden. 
Dette forslaget vil ettersendes så snart det foreligger 
 
 
 Vi håper på en positiv behandling av vår søknad. 
 
Med hilsen 
FRØYA NÆRINGSFORUM 
 
Torill M Pettersen 
Daglig leder. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/783    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 
- Status Covid -19 

- Rådhustoppen 

- Andre orienteringer i møtet 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/782    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Line Bårdsen Arkiv: G00  

Arkivsaksnr.: 21/694    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

HELSEPLATTFORMEN - UTLØSING AV OPSJON  

 

 

Forslag til vedtak: 

1. Kommunestyret vedtar at Frøya kommune løser ut sin opsjon på kjøp av Helseplattformen 
innenfor en estimert investeringramme på 15,3 MNOK over en periode på 15 år. 

2. Kommunestyret beslutter at Frøya kommune trer inn i Samarbeidsavtalen for 

Helseplattformen (vedlegg 1). 

3. Kommunestyret vedtar at Frøya kommune kjøpe en andel av aksjene i Helseplattformen AS 

og tiltrer Aksjonæravtalen for selskapet (vedlegg 2). For Frøya kommune sin del utgjør dette 

56 000 kr. Dette dekkes innenfor driftsrammen for 2021. 

4. Kommunestyret i Frøya kommune ber kommunedirektøren innarbeide Helseplattformen i 

de neste års budsjett og handlingsplaner. (Drift, investeringer og ansatteressurser til 

innføring mv.) 

5. Frøya kommune har ensidig rett til å fratre sin beslutning om tiltredelse, uten begrunnelse, 

frem til 13 måneder før produksjonssetting. 

 

 

Vedlegg: 

 

 Samarbeidsavtale 

 Aksjonæravtale 

 Diverse vedlegg til avtalene 

 

Saksopplysninger:   

Bakgrunn 

Norge har en av verdens beste helsetjenester, og de fleste av oss er innom fastlegen av og til, får en 

e-resept som hentes på apoteket, og må en sjelden gang innom legevakt eller sykehus. Dette 

oppleves for de aller fleste som positivt og velfungerende. Men for de som er kronikere, multisyke 

eller har en mer kompleks sykdomshistorie kan det være mer krevende å være syk. Man må gjerne 

innom både fastlege, legevakt og flere sykehus, og kan da oppleve å måtte gjenta historien sin flere 



ganger. Informasjon følger ikke alltid med fra et sted til det neste, og informasjon om hvilke 

medisiner man står på er ikke alltid riktig. I verste fall kan man bli feilbehandlet på grunn av at 

informasjonen ikke stemmer. En av årsakene til dette er at dagens datasystemer ikke snakker godt 

nok sammen. Fastlegene har ett journalsystem, kommunen har normalt 3-4 journalsystemer, og på 

sykehusene er det enda flere systemer som må snakke sammen. Dette gjør de bare delvis. Dagens 

IKT-systemer er i hovedsak begrenset til én enkelt virksomhet/tjeneste og understøtter i begrenset 

grad pasientforløp på tvers av virksomheter og omsorgsnivå. I Kreftforeningens omverdensanalyse 

fra 2017 svarer 40 prosent av hele utvalget at de har opplevd at helsepersonell ikke har hatt 

relevant informasjon om dem. 33 prosent oppgir at de har opplevd at helsepersonell har feil 

helseopplysninger, eller at helseopplysningene de har ikke er oppdaterte. Videre sier 50 prosent at 

de selv har måttet ta ansvar for at informasjon om egen behandling bringes fra en behandler til en 

annen (referanse 6, side 25).  

Med en økende aldring av befolkningen og generell økning i tjenestebehov også for yngre vil en 

bærekraftig økonomi både for kommuner og helseforetak være avhengig av at helsepersonell får 

mulighet til å jobbe smartere og mer effektivt. Med dagens systemer bruker de ansatte tid på å lete 

etter og oppsummere informasjon, og har ikke gode nok verktøy for å samhandle med forrige og 

neste behandlingsledd. Hvis kommunene skal kunne håndtere det økende behovet for helsehjelp 

må i tillegg innbyggere, pårørende og pasienter gis mulighet til å ta et større ansvar selv rundt egen 

helse, og mer av behandlingen må kunne utføres på avstand, for eksempel oppfølgingssamtaler som 

videokonsultasjon. 

Fremtidens pasient ønsker tilgang til egne helseopplysninger, bedre informasjon om diagnose, mer 

involvering i egen behandling, tettere dialog med helsetjenesten og en helsetjeneste som oppleves 

som sammenhengende mellom alle aktørene i tjenesten. De ansatte både i primær- og 

spesialisthelsetjenesten ønsker delt informasjon om pasientene, sammenhengende og 

standardiserte pasientforløp, oppdaterte medisinlister, beslutningsstøtte og bedre verktøy for 

samhandling. Kommunene ønsker bedre verktøy for å arbeide forebyggende og bedre tilgang på 

rapporter og styringsinformasjon. Disse målene realiseres ved innføring av Helseplattformen, og vil 

ha størst effekt dersom den innføres hos alle; både på sykehus, i kommunehelsetjenesten, hos 

fastlegene og inkludert aktive innbyggere. 

Stortingsmelding 9 «Én innbygger – én journal» (Meld. St. 9 (2012-2013)) setter tydelige mål for IKT-

utviklingen i helse-Norge: 

● Helsepersonell skal ha enkel og sikker tilgang til pasient- og brukeropplysninger 

● Innbyggerne skal ha tilgang på enkle og sikre digitale tjenester 



● Data skal være tilgjengelig for kvalitetsforbedring, helseovervåking, styring og forskning 

Forslag til statsbudsjett Prop. 1 S (2020–2021), beskriver gjennomføring av dette:   

Regjeringen viderefører arbeidet med å modernisere journalløsningene gjennom tre 

strategiske tiltak: felles journalløsning i helseregion Midt-Norge, samordnet utvikling av de 

øvrige regionale helseforetakenes journalløsninger, og felles journalløsning for kommuner 

utenfor helseregion Midt-Norge. Disse journaltiltakene skal understøttes av etablerte og 

nye nasjonale e-helseløsninger og felleskomponenter. 

Helseplattformen er ett av det tre strategiske tiltakene som skal bidra til realiseringen av det 

nasjonale målbildet «Én innbygger - én journal» (referanse 1). Det er første gang det etableres en 

felles journalløsning for kommuner, spesialisthelsetjeneste, fastleger og private spesialister i Norge. 

Helseplattformen er utpekt som et regionalt utprøvingsprogram for det anbefalte nasjonale 

målbildet. Et av de andre strategiske tiltakene er å etablere en felles kommunal journalløsning for 

kommunal helse- og omsorgstjenesten, utenfor Midt-Norge (Akson). Kommunene i Midt-Norge kan 

enten velge Helseplattformen eller å fortsette med dagens systemer. Se referanse 2 for mer 

informasjon om Akson og det nasjonale målbildet. 

 

Helseplattformen som del av det nasjonale bildet, fra Direktoratet for e-helse. 

Helseplattformen er anskaffelsen og innføringen av nytt felles pasientjournalsystem ved sykehus, 

kommuner, fastleger og private spesialister i hele Midt-Norge. Helseplattformen skal gi økt kvalitet i 



pasientbehandling, bedre pasientsikkerhet, mer brukervennlige systemer og dermed sette 

helsepersonell i stand til å utføre sine oppgaver på en bedre og mer effektiv måte. I Frøya kommune 

vil Helseplattformen erstatte de journalsystemene som i dag er i bruk av disse tjenestene; Profil for 

helse og omsorg, ExorLive for fysioterapitjenesten, CGM-Winmed3 for skolehelse, vaksinasjon o.l., 

og SystemX for legetjenesten. 

Helseplattformen AS ble opprettet 1. mars 2019 for å signere anskaffelsen og stå for innføringen. 

Frøya kommune signerte den 20.06.2019 en opsjonsavtale med Helseplattformen, i likhet med alle 

andre kommuner i Midt-Norge. Kommunene har mulighet for å tre inn på eiersiden i 

Helseplattformen AS etter hvert som de utløser sin opsjon. Dette ble vurdert juridisk og praktisk til å 

være den anbefalte modellen for et offentlig-offentlig samarbeid rundt Helseplattformen. Bystyret i 

Trondheim kommune vedtok å utløse sin opsjon 29. august 2019. Avtale mellom Helseplattformen 

AS og det amerikanske firmaet Epic, som vant anbudskonkurransen, ble signert 20. mars 2019.  

Kommunene i Midt-Norge er representert i utviklingen av Helseplattformen, sammen med 

deltakere fra helseforetak og fastleger. Fagpersoner fra kommunene i hele Midt-Norge er involvert 

for å sikre at Helseplattformen fungerer for alle. Prosesser har vært gjennomgått for å passe både 

store og små kommuner, og forbedringsforslag og tidstyver har blitt identifisert. Alle faggrupper ser 

på muligheter for å jobbe likt i Midt-Norge der det er hensiktsmessig, og fagekspertene jobber 

sammen i Midt-Norge for å tilpasse det nye journalsystemet sammen med Helseplattformen AS og 

leverandøren Epic. Frøya kommune har en fagekspert i 40%, som er frikjøpt av Helseplattformen AS. 

Innføringsplan  

Det er utformet en felles plan for koordinering og påkobling av aktører i Helseplattformen, som 

deles i fem produksjonssettinger. St. Olavs hospital og Trondheim kommune tar i bruk 

Helseplattformen først. Deretter følger de to andre helseforetakene sammen med kommuner, 

fastleger og andre aktører. Det er imidlertid ikke kapasitet til å ta med alle kommuner sammen med 

helseforetakene, så de to siste produksjonssettingene er for kommuner i Trøndelag og Møre og 

Romsdal som ikke gikk på sammen med helseforetakene. Disse to kalles “andre bølge” eller “second 

wave” (SW) i figuren nedenfor. 



 

For å koble seg på Helseplattformen må kommunene forplikte seg til et standardisert 

innføringsprosjekt i samarbeid med Helseplattformen AS.  Innføringsprosjektet er inndelt i 

forprosjekt og hovedprosjekt. Forprosjektet varer i 7 måneder og hovedprosjektet i 12 måneder, til 

sammen 19 måneder. Før oppstart av forprosjekt må kommunene signere en intensjonsavtale om 

deltakelse i prosjektet, som ikke forplikter med tanke på å løse ut opsjon. Kommunen må løse ut sin 

opsjon før oppstart av hovedprosjektet, senest 13 måneder før produksjonssetting.  

Frøya kommune har ensidig rett til å fratre sin beslutning om tiltredelse, uten begrunnelse, frem til 

dette tidspunktet. Det er også mulig for kommuner å starte opp med deler av forprosjektet på et 

tidligere tidspunkt. En foreløpig oversikt over innføringsplan med tilhørende aktivitetsliste finnes i 

referanse 4, og mer utfyllende informasjon kan finnes i referanse 5, “Informasjonspakke til 

opsjonskommuner”, fra Helseplattformen AS. 

Den pågående pandemien er en av faktorene som påvirker fremdriften negativt. Hovedprosjektet i 

Trondheim kommune er forskjøvet med 6 måneder fram i tid. Dette betyr at Frøya kommunes 

prosjekt ikke bli på 12 måneder + 7 måneder, men vil komprimeres noe. Prinsippet om at opsjonen 

må utløses 13 måneder før produksjonssetting vil fortsatt gjelde. Begge alternativer er skissert i 

figuren nedenfor. Som figuren viser vil Frøya kommune i begge tilfeller enten gå sammen med Helse 

Nord-Trøndelag HF (HNT), kalt “PD2” på figuren, eller ett år etter helseforetaket, kalt “SW” på 

figuren.  



Tiltredelsestidspunkt har vært hyppig debbatert i kommunedirektørforum for kommunene i 

«lakseregionen» den siste måneden, og det er der en omforent enighet her om at kommunene bør 

velge samme inntredelsestidspukt i Helseplattformen. Slik det nå ser ut ser en for seg tiltredelse i 

SW.  

Det er også mulig for Frøya kommune å knytte seg til Helseplattformen på et senere tidspunkt enn 

disse to alternativene, men det er antatt at kostnaden for dette vil være høyere, siden det da må 

settes opp et prosjekt særskilt for kommunen.  

Gevinster  

Den viktigste gevinsten ved innføringen av Helseplattformen er at innbyggerne vil oppleve en 

sømløs, helhetlig helsetjeneste med økt kvalitet og pasientsikkerhet. I tillegg får helsepersonell 

mulighet til å jobbe smartere og mer effektivt med mer brukervennlige systemer, og kommunen får 

nye muligheter for styringsinformasjon og kvalitetsforbedring. Når informasjon er oppdatert for alle 

og deles mellom primær- og spesialisthelsetjenesten vil samhandlingen bli enklere og mer effektiv. 

Dobbeltarbeid reduseres, og arbeidsflyten for de ansatte forbedres. 

Kommunene i Midt-Norge samarbeider om å hente ut gevinster ved innføring av Helseplattformen, 

i tillegg til arbeid med risikobildet. Arbeidet med å hente ut gevinster og redusere risiko er en 

kontinuerlig prosess som også vil fortsette etter innføringen av Helseplattformen.  

Helseplattformen vil gi kvalitetsmessige og økonomiske gevinster.  Trondheim kommune har i sin 

bystyresak vist til foreløpige analyser som viser at det bare innenfor hjemmebaserte tjenester vil 

kunne være mulig å realisere opp mot 38 MNOK i årlige økonomiske gevinster frem mot 2040. Dette 

indikerer at det vil være lettere å møte behovet for kommunale tjenester når økningen i antallet av 

de eldste eldre kommer for fullt i de kommende årene. Legges denne analysen til grunn vil det for 

Frøya kommune være mulig å realisere 2 MNOK i årlige økonomiske gevinster frem mot 2040. 

Trondheim kommune vil i 2021 ytterligere oppdatere sine gevinstrealiseringsplaner, og Frøya 

kommune vil samarbeide med Trondheim kommune om disse. Sammen med Trondheim kommune 

og helseforetaket er det identifisert 8 hovedområder, som raskest vil kunne gi både kvalitative og 

økonomiske gevinster:  

 

Prioriterte områder Beskrivelse av områdene 



Brukervennlighet Medarbeidere i kommunal helsetjeneste skal oppleve bedre kvalitet, 

beslutningsstøtte og enklere tilgang til helseopplysninger. 

Legemiddelhåndtering Medarbeidere og pasienter skal oppleve økt pasientsikkerheten og bedre 

kvaliteten på legemiddelhåndtering gjennom samstemt liste i sanntid og 

beslutningstøtte i foreskrivning.  

Innbyggerinvolvering Innbyggerportalen skal gi pasienten lettere tilgang til egne helseopplysninger, 

økt mulighet til å registrere egne opplysninger og kommunisere med 

helsetjenestene.  

Logistikk Standardisering, informasjonsdeling og enklere tilgang til helseopplysninger 

skal gi medarbeidere i kommunehelsetjenesten mer tid til pasientbehandling. 

Digital hjemmeoppfølging Flere pasienter skal gjennom innbyggerportalen få oppfølging hjemme 

gjennom økt bruk av videokonsultasjon, informasjon og distribuert opplæring, 

egenregistrering og fjernmonitorering. 

Samhandling Økt kvalitet på samhandling i, og mellom primær- og spesialisthelsetjenestene. 

Styringsinformasjon 

(Avansert bruk av data) 

Bedre tilpasset styringsinformasjon til tjenesteutvikling og prioritering av 

ressurser.  

Forskning  

(Avansert bruk av data) 

Økt forskningsaktivitet i primærhelsetjenesten og enklere tilgang til 

informasjon om tjenester på tvers av kommuner som grunnlag til forskning. 

Risiko 

Det er knyttet betydelig risiko til innføring av Helseplattformen. Trondheim kommunes bystyresak 

(referanse 3) tydeliggjør risiko i form av kostnadsoverskridelser, interessemotsetninger med 

spesialisthelsetjenesten, økt press på faglige ressurser i innføringsperioden, og at utviklingsarbeidet 

prioriteres høyt nok og i tråd med omfanget. Videre vil selve innføringen i organisasjonen være 

krevende og bety endringer for mange ansatte.  

Trondheim kommune har valgt å fungere som “pilotkommune” for innføringen av Helseplattformen, 

noe som utgjør en reduksjon av prosjektets risiko for andre kommuner. Det blir mulig å benytte seg av 



allerede utarbeidede modenhetsanalyser, opplæringsplaner, kommunikasjonsstrategi og andre 

elementer fra Trondheim kommune. I tillegg har Trondheim kommune allerede involvert andre midt-

norske kommuner i kartlegging av sentrale pasientforløp i primærhelsetjenesten. Helseforetakene har 

allerede besluttet å ta i bruk Helseplattformen, som ytterligere sprer og reduserer risikoen.  

Når det gjelder innføringen av Helseplattformen vil Frøya kommune delta i det utstrakte samarbeidet i 

Midt-Norge ledet av Trondheim kommune, Helseforetakene og Helseplattformen AS. Frøya kommune 

er tilknyttet Orkdalsregionen/lakseregionen hvor en regional innføringsleder samordner og koordinerer 

arbeidet innen områder som IKT, informasjon, opplæring, realisering av gevinster og deltakelse i 

Helseplattformens faggrupper. Disse faggruppene er igjen bredt sammensatt med deltakere fra 

kommuner i hele Midt-Norge, samt tverrgående grupper der også helseforetaket er med. Denne felles 

innsatsen vil være risikoreduserende for den enkelte kommune.  

Alternativet til Helseplattformen er å fortsette å bruke dagens systemer. Det vil gi fungerende 

fagsystemer, men det er også risiko og kostnader forbundet med dette alternativet. Det er mer 

krevende å forholde seg til de systemene som finnes i dag sammenlignet med ett system, og flere av 

dagens systemer vurderes som moden for utskifting i nær fremtid uansett, som vil medføre kostnader. 

Dersom man blir værende på dagens systemer går man også glipp av gevinstene ved å ha felles tilgang 

til informasjon, forbedret samhandling og de andre fordelene med et felles system.  

Økonomi 

Investeringskostnaden knyttet til å anskaffe og innføre Helseplattformen for Frøya kommune er 

anslått til kr 15,3 MNOK. Det er noe usikkerhet knyttet til regnskapsmessig behandling av kostnadene 

da endelig kategorisering først vil foreligge etter en detaljert gjennomgang og vurdering av revisor. 

Majoriteten av investeringskostnadene vil forfalle ved idriftsetting i 2022. I tillegg vil Frøya kommune 

måtte gjennomføre noen aktiviteter lokalt i forkant av produksjonssetting. Dette knytter seg blant 

annet til opplæring, gjennomføring av forberedende aktiviteter, samt eventuelle oppgraderinger av 

sluttbrukerutstyr og/eller infrastruktur.  

Totalkostnaden fordeler seg på følgende elementer: 

● Tekniske kostnadselementer som datamigrering, integrasjon, tekniske forberedelser/ testing 

og oppgradering av sluttbrukerutstyr og/eller infrastruktur. 



● Organisatoriske kostnadselementer som opplæring, support fra superbrukere, 

organisasjonsutvikling og prosjektledelse. 

● Kommunens andel av felleskostnadene ved Helseplattformen AS. Lisenskostnad til 

leverandør er inkludert i tjenestekostnad fra Helseplattformen og utgjør en relativt liten del 

av totalkostnaden. 

Frøya kommune vil overdra aksjer fra Trondheim kommune, (ref. aksjonæravtalens kapittel 9 En liten 

del av kostnaden (kr. 56 000) vil således gå med på å betale Frøya kommunes del av aksjene i 

Helseplattformen AS, og Frøya kommune blir således en formell eier inn i det offentlige-offentlige 

samarbeidet som Helseplattformen AS representerer.  

Kostnadsestimatet på 15,3 MNOK anses å være beheftet med usikkerhet da man er i en tidlig fase av 

Frøya kommune sitt innføringsløp og det er fremdeles en del informasjon som er ukjent. Eksempler på 

uavklarte områder knytter seg til mulig forsinket produksjonssetting, datamigrering ut over 

pasientjournaler, samt kostnad til årlig forvaltning. Merk at kostnadsestimatet er kun et estimat og 

ikke en pris. Helseplattformen AS er et selskap som ikke har som mål å gå med overskudd, og Frøya 

kommune vil kun betale sin andel av faktisk påløpte kostnader. Et grunnleggende prinsipp i det 

offentlig-offentlige samarbeidet er effektiv bruk av offentlige midler og det vil hele tiden søkes de 

mest kostnadseffektive løsningene, kvalitet tatt i betraktning.  

Det pågår en prosess for å få bekreftet at kommuner i Midt-Norge kan legge til grunn 15 års 

avskrivningstid, og ikke 5 år som er vanlig for mindre IKT-innkjøp. Det anses som overveiende 

sannsynlig at dette lar seg gjøre, men det er en noe tidkrevende prosess da det krever lov- og/eller 

forskriftsendringer. Trondheim kommune har lagt til grunn 15 års avskrivningstid i sin bystyresak.  

De årlige driftskostnadene er estimert til 2,2 MNOK. Samtidig vil ca. 1,1 MNOK av dagens kostnader 

falle bort slik at netto årlig kostnadsvekst er ca. 1,1, MNOK (ekskludert avskrivninger). Dagens 

systemer anses som moden for utskifting, og således vil kostnader til dagens systemer uansett 

forventes å øke betraktelig i fremtiden.  

Kommunedirektøren vil innarbeide kostnader knyttet til kjøp, innføring og drift av Helseplattformen i 

budsjetter og økonomi- og handlingsplan. 

 

 

Vurdering: 



Det nasjonale målbildet “En innbygger -en journal” konkluderer med at en felles nasjonal løsning for 

klinisk dokumentasjon, prosessøtte, og pasient og brukeradministrasjon er målbildet for den samlede 

nasjonale utviklingen for helse- og omsorgssektoren. For kommunene i Midt-Norge skal dette 

målbildet realiseres gjennom anskaffelsen av en regional felles løsning, Helseplattformen.  

Gevinstene ved å ta i bruk Helseplattformen vurderes som store. Løsningen har potensiale til å 

realisere forventningene til det nasjonale målbildet “En innbygger -en journal”.  Det er forventet at 

løsningen vil underbygge økt pasientsikkerhet, legge til rette for et mer koordinert tjenestetilbud, gi 

helsepersonell enklere tilgang til samtidig informasjon, gi helsepersonell nødvendig prosess- og 

beslutningsstøtte, og gi bedre verktøy for involvering og samhandling med pasienter og innbyggere.  

Helseplattformen vil kunne medføre både kvalitetsmessige og økonomiske gevinster. Trondheim 

kommune fremhever i sin bystyresak at det innenfor hjemmebaserte tjenester frem mot 2040 vil 

kunne være mulig å realisere gevinster som i Frøya kommune kan komme opp mot 2 MNOK i årlige 

økonomiske gevinster. Trondheim kommune vil i 2021 ytterligere oppdatere sine 

gevinstrealiseringsplaner, og Frøya kommune vil samarbeide med Trondheim kommune om disse. 

Risikoen i et slik prosjekt vurderes som betydelig. Et utstrakt midt-norsk samarbeid, og Trondheim 

kommunes rolle som “pilotkommune”, fører til at risikoen er redusert og øker sannsynligheten for at 

Helseplattformen vil være en funksjonell løsning også for Frøya kommune. Det er også grunn til å 

understreke at det er knyttet risiko til ikke å utløse opsjon på Helseplattformen. Dersom man blir 

værende på dagens systemer går man glipp av gevinstene ved å ha felles tilgang til informasjon, 

forbedret samhandling og de andre fordelene med et felles system. Det er også vurderingen til Frøya 

kommunes systemansvarlige, at dagens systemer om ikke lang tid er moden for utskifting, noe som vil 

medføre kostnader dersom man velger å ikke gå på Helseplattformen. 

Kommunedirektøren vurderer at selv om kostnadene knyttet til driften av Helseplattformen vil utgjøre 

en økning i løpende driftsutgifter, vil den forventede kvalitetshevningen innen hjemmetjenester, 

helsehus og omsorgsboliger, BAM, helsestasjon, legetjeneste m.m. gjøre økningen forsvarlig. 

Kostnadsøkningen oppveies av de betydelige gevinstene som plattformen potensielt fører med seg, 

både for innbyggerne selv og for kommuneøkonomien. Detaljer rundt selve innføringsplanen vil 

utarbeides av administrasjonen i tiden fremover. Det er kommunedirektørens utgangspunkt at Frøya 

kommune ønsker å gå sammen med øvrige kommuner i regionen, og tiltrer produksjonssetting av 

Helseplattformen sammen med disse.  Kommunestyret holdes løpene orientert om status.  



Basert på dagens tilgjengelige informasjon er det kommunedirektørens vurdering at Helseplattformen 

vil være en fremtidsrettet løsning for Frøya kommune og at økonomien i prosjektet er tilfredsstillende. 

Kommunedirektøren anbefaler derfor å utløse opsjonen og inngå en samarbeidsavtale for 

Helseplattformen.  

Referanser med lenke til dokumenter 

1. Stortingsmelding om én innbygger én journal: Meld. St. 9 (2012-2013) 

2. Informasjon om Akson fra KS 

3. Sak i Trondheim Bystyre, PS 0025/19: Ny løsning for pasientadministrasjon, pasientjournal 

og samhandling mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten. 

4. Innføringsplan inkludert aktivitetsliste 

5. Informasjonspakke til opsjonskommuner 

6. Én innbygger én journal. Konseptvalgutredning - Nasjonal løsning for kommunal helse- og 

omsorgstjeneste 

 

 

 

 

 



























































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: M74 &85  

Arkivsaksnr.: 21/47    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

FRØYA-HITRA BRANN OG REDNINGSTJENESTE– VEIEN MOT MÅL 
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya og Hitra kommuner har som intensjon å gå sammen om et interkommunalt 
samarbeid om brann og redningstjenestene i kommunene. Sør-fosen interkommunale 
feievesen skal inngå i samarbeidet.  
 

• Frøya kommune foreslås som vertskommune for samarbeidet, og Hitra kommune 
blir samarbeidskommune 

 

• En forutsetning for sammenslåingen er at dagens hovedstasjonsplassering på Fillan 

og Sistranda videreføres som i dag, og at det tilrettelegges for tilstedeværelse av 

mannskap i begge kommunene. 

 
2. Avtalen skal inngås som et administrativt vertskommunesamarbeid etter kommuneloven § 

20-2.  
 

3. Kommunedirektørene har satt sammen en arbeidsgruppe med representanter fra begge 
kommunene.  Arbeidsgruppen har følgende mandat: 

 å sikre involvering og medvirkning av mannskapet, samt at disse skal 

 utarbeide et beslutningsgrunnlag (faglig analyse) for hvordan et helhetlig brann og 
ulykkes- vern skal ivaretas for kommunene, både sett fra et faglig og økonomisk ståsted  

 
4. Tidligere brannfaglige rådgivere (Norconsult) bistår kommunene i prosessen, og 

kommunene dekker utgiftene til disse innenfor total driftsramme, med 1/3 til hver av 
partene, Hitra brannvesen, Frøya brannvesen og Sør-Fosen interkommunale feievesen. 
 

5. Basert på tilrådningen fra arbeidsgruppen, utarbeider kommunedirektørene en helhetlig 
vertskommuneavtale basert på det forslag som ligger vedlagt denne saken. 

 
6. Vertskommuneavtalen og den faglige analysen forelegges politisk behandling i 

kommunestyrene i juni 2021.  

 

 

Vedlegg: 
 
Utkast, vertskommuneavtale 
Forebyggendeanalyse 



Beredskapsanalyse  
Ny brannordning 

 

Saksopplysninger:   

 
Kommunedirektøren legger frem saken i denne formen for å belyse status i prosessen mot et felles 
brannvesen for Frøya og Hitra kommuner. Det er viktig for kommunene å lykkes i denne prosessen, 
og kommunedirektørene ber derfor om å få gjøre noen flere avklaringer før endelig sak fremlegges 
for kommunestyrene.  
 
I forslag til vedtak i denne saken legges det frem noen prinsipielle punkter som er viktig for 
fortsettelsen, og som det er viktig at kommunene er omforent om allerede nå.  
 
Disse er 

 At Frøya og Hitra kommuner har felles intensjon om å gå sammen om et interkommunalt 

samarbeid om brann og redningstjenestene i kommunene. Sør-fosen interkommunale 

feievesen skal inngå i samarbeidet.  

 Enighet i tidlig fase om hvem som skal være vertskommune for samarbeidet, og hvem som 

blir samarbeidskommune 

 Enighet om stasjonsplassering av hovedbrannstasjonene og tilstedeværelse av 

mannskapene 

 Enighet om samarbeidsformen, et administrativt vertskommunesamarbeid etter 

kommuneloven § 20-2.  

 
I saken legges ved de anbefalinger som Norconsult har levert kommunene i august 2020, og som vil 
være bakgrunnsmateriale for videre prosess. 
 

 Forebyggendeanalyse 

 Beredskapsanalyse  

 Ny brannordning 
 
Kort oppsummering av Norconsults tilrådninger (brannordningen): 
Gjennom dokumentasjonen av brannvesenet (brannordningen) for Frøya og Hitra brann og redning 
(FHBR) som er basert på gjennomført ROS-analyse og GAP-analyse fra 2019, og 
forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse fra 2020 er det gjort vurderinger opp mot dagens 
dimensjoneringsforskrift (2002) som setter krav til dimensjonering og organisering av brannvesen. 
Det er også sett til forslag til ny dimensjoneringsforskrift, slik at Frøya og Hitra brann- og redning 
gjennom dette arbeidet skal være fremtidsrettet og kunne møte nye krav på en god måte. 
Norconsults tilrådninger er oppsummert med følgende:  
 
• Basert på en samfunnssikkerhets- og beredskapsfaglig vurdering tilrådes det at det etableres et 
nytt felles brannvesen for de to kommunene – Frøya og Hitra brann og redning.  

 

• Gitt avdekt risiko- og sårbarhetsbilde, og det fremtidige, med blant annet en økende utbygging av 
havnæringsindustri, bør det vurderes om stillingsandelen til ledelsen skal økes slik at det blir 
fulltidsstillinger for alle 3 stillingene i ledelsen, brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap.  

 

• Dagens forebyggende brannvernarbeid tilrådes (uavhengig av kulepunkt 1) omorganisert med 
opprettelse av én ny felles avdeling med én felles leder, og for en periode må det tilføres ressurser 
ut over forskriftens minstekrav. Samtidig bør en se på samarbeidsmuligheter med andre 



brannvesen som det er naturlig å kunne samarbeide med for å bygge fagmiljø, kompetanse og sikre 
utvikling av det forebyggende arbeidet.  

 

• Nordskag stasjon bør samlokaliseres med Salmar for å gi synergieffekter med Salmars 
industrivern, et bedre egnet lokale og raskere tilgang til mannskaper.  

 

• Mannskapsstyrken tilknyttet hovedstasjonene (Sistranda og Fillan) bør økes til 20 mannskaper. 
Alternativt kan det vurderes innføring av vaktordning ved stasjonene.  

 

• Etablering av felles 01-vakt tilrådes utført så snart som mulig for å gi en større avlastning på de 
som inngår i vaktordning, et tettere samarbeidsmiljø mellom de to brannvesenene, og et potensial 
for økonomiske besparelser.  

 

• Det må etableres ordninger med utrykningsledere knyttet til de ulike stasjonene og utvikle 
lederkompetanse for innsatsleder  
 

Ansatte/mannskapene/involvering og medvirkning 

Siden Norconsult leverte sine analyser har kommunedirektørene gjennomført flere drøftingsmøter 

med tillitsvalgte, samt hatt møter med øvrige mannskaper. Dette for å sikre informasjon og 

medvirkning i prosessen. Tilbakemelding fra møtene er at det er flere faktorer som mannskapene 

mener ikke er godt nok belyst og beskrevet i allerede utarbeidede analyser.  

Hovedargumentene er at det mangler tydelighet på mål og formål med en sammenslåing, hva er 

gevinstene, hvordan skal et sammenslått brannvesen bli bedre sammen, hvordan skal dette ledes, 

hvem blir vertskommune, hva skal vi samarbeide med andre om for å løse de utfordringene vi står 

overfor- spesielt på forebyggendesiden etc. Tilbakemeldingene er basert på de funn som 

brannvesenet er omforent enige om i tidligere utredninger. Det etterlyses altså en strategi for hva 

det «nye» skal bli. 

Kommunedirektøren anbefaler derfor at kommunene nå i felleskap gjør et «siste» stykke arbeid i å 

gi en god beskrivelse av det som er uklart, slik at politisk ledelse får et godt beslutningsgrunnlag på 

hvordan et helhetlig brann og ulykkesvern skal ivaretas for kommunene, både sett fra et faglig men 

også sett ut fra et økonomisk ståsted.  

For å komme i mål har kommunedirektørene nedsatt en «hurtigarbeidende» arbeidsgruppe som 

jobber med dette ut fra følgende mandat: 

 Belyse og vurdere hvordan et nytt felles brannvesen på best mulig måte kan løse de 
utfordringene som en står overfor og som er identifisert i foreliggende analysegrunnlag, 
ROS-analyse, beredskapsanalyse, forebyggendeanalyse og GAP-analyse. Som et resultat 
av dette arbeidet skal det fremkomme konkrete tilrådninger knyttet til samarbeidsform, 
merverdi mv.  
 

 På bakgrunn av funn i analysene og hvor en konkluderer med svakheter også i en 
sammenslått organisasjon vurdere mulige samarbeidspartnere for Frøya-Hitra 
brannvesen som kan bidra til å løse de utfordringene en står overfor på enkelte 
området. Hva vil mulige samarbeid kunne tilby, kostnader og hva vil merverdien være. 
Det fremmes tilrådninger knyttet til samarbeid.  

 



 Komme med tilrådninger knyttet til ledelse og vaktordninger for nye Hitra-Frøya 
brannvesen.  

 

Mannskapene er sentrale i arbeidsgruppen, og kommunedirektørene vil ha en 

styringsgruppefunksjon som følger opp arbeidsgruppen tett. Kommunedirektørene har innhentet 

prosesshjelp hos tidligere rådgivere med brannfaglig bakgrunn. 

Kommunedirektørene har også innhentet juridisk bistand i felleskap for å lage et utkast/forslag til 

vertskommuneavtale. Denne legges ved saken som et forslag som evt. må reformuleres når 

arbeidsgruppen leverer sin innstilling. 

 

Vurdering 

Kommunedirektøren innstiller på at formannskapene nå gir sin tilslutning til at kommunene skal gå 

videre sammen med en intensjon om et interkommunalt samarbeid om brann og 

redningstjenestene i kommunene, som beskrevet i saksopplysningene. 

For å sikre gode beslutningsgrunnlag for kommunestyrene, utarbeides nå en felles plan på hvordan 

kommunene skal løse de kjente beredskaps,- og forebyggende utfordringene som belyst i tidligere 

utarbeidede ROS og GAP analyser.  

Den endelige vertskommuneavtalen, den faglige analysen og en omforent plan for samarbeidsform 

forelegges politisk behandling i kommunene i juni 2021.  

Saken fremmes likelydende til Frøya formannskap og Hitra formannskap 20.04.21 
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Sammendrag 
Med utgangspunkt utarbeidet Risiko- og sårbarhetsanalyse Brann- og ulykkesrisiko Frøya og Hitra brann og 
redning, september 2019 |1| er denne beredskapsanalysen gjennomført. Formålet med analysen er at Frøya 
og Hitra brann og redning (FHBR) kommer frem til en riktig dimensjonert beredskap som står i forhold til det 
kartlagte risikobildet for kommunene. Beredskapsanalysen vil bli benyttet til å identifisere eventuelle behov for 
kompetanseheving, bemanning og materiell/utstyr. I tillegg vil den danne en del av grunnlaget for 
organisasjonens overordnede beredskapsplan.  

I beredskapsanalysen har FHBR 

• Ved hjelp av et kriteriesett bestemt dimensjonerende hendelser hentet fra ROS-analysen, og 
videreutviklet disse dimensjonerende hendelsene til scenarioer/tidslinjer.  

• Fastsatt operative mål for de dimensjonerende hendelsene. Disse er knyttet til scenarioenes faser - 
varsling, mobilisering, ankomst, håndtering/bekjempning, demobilisering  
og normalisering. 

• Sjekket ut om dagens organisering av beredskapen og tilgjengelige ressurser er tilstrekkelig for 
kunne håndtere de dimensjonerende hendelsene, og at de operative målene kan innfris. 

Basert på en trinnvis prosess ble følgende dimensjonerende hendelser for FHBR besluttet: 

• Industribrann/ eksplosjon 
• Stor brann i helse-/omsorgsinstitusjon 
• Brann i overnattingssted på Øyrekka 
• Brann i område med begrenset slokkevann (kommunal vannforsyning uten tilstrekkelig trykk og -

mengde) 
• Brann i båt/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg 
• Stor vegtrafikkulykke 
• Ulykker med redningsbehov 
• Helseoppdrag 
• Brann i terreng 
• Akutt forurensning 

Det ble gjort vurderinger av: Dimensjonering (organisering/mannskap/struktur), ledelse og strategi, materiell 
og kompetanse.   

Basert på arbeidet med ROS-analyse i 2019 og denne beredskapsanalysen fremmes det en overordnet 
tilrådning om at det etableres et nytt felles brannvesen for de to kommunene – Frøya og Hitra brann og redning 
(HFBR). Dette vurderes å styrke brann- og ulykkesberedskapen i regionen betraktelig og vil sikre et større 
fagmiljø og mer dedikert tid til å utvikle brannvesenet videre fra ledende funksjoner. I arbeidet er det ikke funnet 
grunnlag for endring av stasjonsplassering og dagens stasjoner anbefales i hovedsak videreført. Det er 
identifisert en potensiell oppside ved å vurdere flytting av Nordskag stasjon. Det vil medføre flytting av 
stasjonen til et egnet område som sikrer samlokalisering med Salmar. Det vil kunne gi synergieffekter med 
Salmars industrivern, et bedre egnet lokale og raskere tilgang til mannskaper.  

Det fremmes en sterk tilrådning om at det etableres et felles brannvesen for de to kommunene før en søker 
andre samarbeidskonstellasjoner med nabobrannvesen eller i regionen. Det tilrådes at det forholdsvis raskt 
etableres en felles 01- vakt. Dette vil kunne gi en større avlastning på de som inngår i vaktordning i dag, det 
bidrar til å etablere et tettere samarbeidsmiljø mellom de to brannvesenene, og med et potensial for 
økonomiske besparelser. Dette med bakgrunn i at begge kommunene i dag besitter 01-vakt i eget brannvesen. 
Det vil også si at det må etableres ordninger med utrykningsledere knyttet til de ulike stasjonene, jf. også 
forskriftskrav knyttet til innsatstyrke (dimensjoneringsforksriften § 5-2).  

Videre er det gjennom beredskapsanalysen avdekket forhold som går på organisering og mannskapsstyrken, 
spesielt knyttet til de to hovedstasjonene. Det foreslås derfor å jobbe videre med å øke mannskapsstyrken 
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tilknyttet disse stasjonene. Det vil si å oppdimensjonere styrken fra 16 til 20 mannskaper. Alternativt kan det 
vurderes innføring av vaktordning ved stasjonene. Det er også identifisert noen øvrige forhold som vil bidra til 
en sterkere organisering og sikre brannvesenet at det har en tilstrekkelig stor og riktig styrke å rykke ut med. 

De identifiserte behovene fremgår samlet i vedlegg 3 – Oppfølgingsplan. Det er også funnet forhold som går 
på tvers av de dimensjonerende hendelsene. Disse er omtalt i rapportens kapittel 5. Som de viktigste 
momentene i tillegg til overnevnte forhold bør også følgende nevnes:  

• Alle mannskaper må ha grunnutdanning brannkonstabel (grunnkurs deltid). 
• Utvikle lederkompetanse på innsatsleder (0.1) og utrykningsleder (1.9). 
• Stile krav om bo- og arbeidssted nær stasjonene ved nyansettelser. 
• Vurdere vaktordning på sjåfører for tungbil. 
• Tilstrekkelig tilgang på mannskaper med tungbilsertifikat. 
• Tilstrekkelig antall og tilgjengelig mannskaper med røyk/kjemikaliedykker kompetanse. 
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1 Innledning 
 
I Brann- og eksplosjonsvernloven og forskrift om organisering av brannvesen (dimensjonerings-forskriften) 
stilles minimumskrav til etablering, drift, dimensjonering og organisering av brann- og redningstjenesten. Det 
er i tillegg et krav at det utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som grunnlag for 
beredskapsplanverket.  

Det er en faglig utfordring for Brann- og redningsetatene å beskrive et riktig og tilstrekkelig beredskapsnivå 
basert på en forskrift som er generell og rettet mot alle norske kommuner. For Frøya og Hitra brann og redning 
(FHBR) har det vært et ønske å benytte en tydelig og etterprøvbar metodikk som viser hva som vil være en 
best, og mest kostnadseffektiv, beredskap for brannvesenets ansvarsområde. Vi har derfor sett til andre 
beredskapsmiljøer og deres praksis med å dimensjonere beredskap.  

En beredskapsanalyse vil sammen med ROS-analysen danne et beslutningsgrunnlag for hvilken beredskap 
og robusthet FHBR bør sikte mot i årene fremover. 

Beredskapsanalysen er et bindeledd mellom ROS-analysen og plan for organisering og dimensjonering av 
beredskapen. I beredskapsanalysen vurderes behovet for ulike tiltak som kan styrke beredskapen. Disse 
omhandler organisering/mannskap/struktur, ledelse og strategi samt materiell og kompetanse.   

Vi gjør oppmerksom på at det foreligger et forslag til ny forskrift som skal erstatte dagens 
dimensjoneringsforskrift - Forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og 
redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og redningsvesenforskriften). Forslaget er sendt fra 
DSB til Justis- og beredskapsdepartementet. Etter behandling i departementet vil forskriften sendes ut på 
høring. Vesentlige endringer som denne forskriften legger opp til, er gjennomgått i kapittel 3.2 Lover og 
forskrifter.   

I denne analysen er det derfor lagt til grunn kravene i dagens dimensjoneringsforksrift, men vi har også sett til 
ny forskrift slik at FHBR gjennom dette arbeidet skal kunne møte de nye kravene på en god måte. 
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2 Beredskapsanalyse 

2.1 Behovet for beredskapsanalyse 

Med utgangspunkt i Risiko- og sårbarhetsanalyse Brann- og ulykkesrisiko Frøya og Hitra brann og redning, 
september 2019 er det gjennomført en beredskapsanalyse. Formålet med analysen er at FHBR skal komme 
frem til en riktig dimensjonert beredskap som står i forhold til det avdekkete risikobilde for kommunen.  

Beredskapsanalysen består av tre trinn: 

• TRINN 1: Ved hjelp av et kriteriesett beslutte dimensjonerende hendelser på basis av ROS-
analysen, og videreutvikle disse dimensjonerende hendelsene i form av scenarioer/tidslinjer.  

• TRINN 2: Fastsette operative mål for de dimensjonerende hendelsene. Disse er knyttet til 
scenarioenes faser - varsling, mobilisering, ankomst, håndtering/ bekjempning, 
demobilisering og normalisering. 

• TRINN 3: Sjekke om organisering av beredskapen, og tilgjengelige ressurser for å kunne 
håndtere de dimensjonerende hendelsene, er tilstrekkelig for å innfri de operative målene. 

Vurderingen tar utgangspunkt i følgende antakelse: 

 
Dette betyr ikke at FHBR alene skal dimensjonere sin beredskap mot alle mulige hendelsene som kan inntreffe 
i regionen. Store hendelser som kan betegnes som «storulykker» vil måtte håndteres sammen med andre 
beredskapsaktører i regionen og storsamfunnet for øvrig, herunder nabobrannvesen selv om de vil ha 
forholdsvis lang utrykningstid til kommunene. Men beredskapsanalysen skal bidra til at FHBR blir i stand til å 
håndtere en rekke små og mellomstore hendelser alene, og større hendelser i samvirke med andre aktører. 

2.2 Metodikk for analysen  

I gjeldende lovverk eller føringer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), er det ikke 
utarbeidet krav til beredskapsanalyser1  og følgelig heller ikke krav til hvordan en slik analyse skal utarbeides.  
Norconsult har bistått FHBR med utarbeidelse av denne beredskapsanalysen, og metoden som er benyttet er 
mye brukt av andre beredskapsaktører i samfunnet. Vi har gjort noen tilpasninger til brann- og 
redningstjenesten. Metoden er beskrevet i det etterfølgende.  

Første del av analysen er å benytte en «kriteriebasert utvelgelsesteknikk» for hendelsene i ROS-analysen. 
Kriteriene benyttes for å komme frem til dimensjonerende hendelser. Den består av følgende tre trinn: 

Trinn A 

Gjennom gjeldende lov- og forskriftskrav stilles det noen minimumskrav til beredskapen brannvesenet i 
kommunen skal ha. Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 sier at brannvesenet blant annet skal 
(beredskapsperspektiv): 

• være innsatsstyrke ved brann 
• være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og 

sårbarhetsanalyse 
• etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske 

territorialgrensen 
 

1 Krav om analyse fremmes i forslag til ny dimensjoneringsforskrift sendt Justisdepartementet november 
2017. 

Dersom FHBR har en beredskap som kan håndtere et begrunnet utvalg dimensjonerende  
hendelser, vil den også være i stand til å håndtere andre liknende hendelser. 
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I tillegg er det gjennom nasjonale retningslinjer stilt krav om innsats ved situasjoner med pågående livstruende 
vold (PLIVO). Denne legges også til grunn som et minimumskrav.  

Punktene fra § 11 i brann- følges blant annet videre opp i veiledning til dimensjoneringsforskriften. I denne 
veiledningen står følgende:   

Minstekravene for beredskap er fastsatt med sikte på at brannvesenet skal kunne håndtere branner i objekter 
som oppfyller det branntekniske sikkerhetsnivået, som følger av Plan- og bygningsloven (pbl) med forskrifter 
og brann- og eksplosjonsvernloven med forskrifter. Konsekvensene etter de fleste branner/ulykker vil som 
følge av disse bestemmelsene være redusert til det som "normalt" blir akseptert. 

Videre i samme veiledning er det gitt beskrivelse på hva et brannvesen dimensjonert etter standardkravene 
skal kunne håndtere av omfang på brann/ ulykke. Det deles inn i liten – større og de største det er det er 
forventet at et vaktlag bestående av 4 personer skal kunne håndtere hendelser som defineres som liten, og at 
12-14 mannskaper i innsats håndterer hendelser i kategori større. Det vises til DSBs veiledning for ytterligere 
beskrivelser og redegjørelser for de tre kategoriene.  

Trinn A er å gå gjennom aktuelle hendelser for beredskapsanalysen og se om noen av disse er dekket av krav 
til minimumsberedskap definert gjennom lov og forskrift. Hendelser som vurderes å være omfattet av disse 
minimumskravene tas ut av videre analyse.  

Trinn B 

Gjennom et sett av kriterier formulert som ja/nei spørsmål, velges så ut hvilke hendelser i ROS-analysen som 
vi faglig mener er representative (typiske) og dimensjonerende.  

For hver hendelse på lista fra ROS, stilles følgende spørsmål: 

1. Vurderer brannvesenet risiko slik at det er rimelig å dimensjonere egne beredskapsressurser opp mot 
denne hendelsen? 

• Hendelser som ikke vurderes som rimelige å dimensjonere for,  
vurderes i et storulykkeperspektiv (samordning med andre aktører). 

2. Er hendelsen spesielt mannskapskrevende? 
3. Er hendelsen spesielt materiellteknisk krevende? 
4. Krever hendelsen spesielle metoder/ kompetanse? 
5. Krever hendelsen operative beslutninger der flere hensyn må veies mot hverandre? 

For at hendelsen fortsatt skal defineres som en dimensjonerende hendelse kreves det at det svares «ja» på 
spørsmål 1 i tillegg til ja på ett eller flere av de fire neste spørsmålene.  

Trinn C 

Hendelsene som nå gjenstår etter trinn A og B, er kandidater til dimensjonerende hendelser. Listen kan likevel 
bestå av flere lignende hendelser. Trinn C innebærer en vurdering av om det er naturlig å slå sammen enkelte 
hendelser til en og samme dimensjonerende hendelse.  

Dimensjonerende hendelser 

De hendelsene som er resultatet etter denne prosessen, er dimensjonerende hendelser for FHBR, og tas med 
videre i beredskapsanalysen og det utvikles scenarioer og fastsettes operative mål (beredskapsanalysen trinn 
2 og 3). 
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Vurdering av scenarioer

For de identifiserte dimensjonerende hendelsene utvikles realistiske scenarioer. Disse blir så vurdert opp mot
funn i foreliggende ROS-analyse, organisasjonenes erfaring og kompetanse. Dette skal sikre at
beredskapsrelevante funn og tilrådninger i ROS-analysen blir ivaretatt.

2.3 Grunnlag for beredskapsanalysen

Grunnlaget for beredskapsanalysen er ROS-analysen som ble utarbeidet høsten 2019 |1|. Det er gjort et valg
om ha med hendelser vurdert med høyt risikonivå i ROS-analysen som grunnlag for beredskapsanalysen.
Oversikt over de aktuelle hendelsene fremgår av vedlegg 1. Totalt ble det tatt med 19 ulike hendelser/ tema
som et innledende grunnlag inn i beredskapsanalysen.

2.4 Gjennomføring av analysen

Arbeidet med analysen ble igangsatt våren 2020 og pågikk frem til august2020. Beredskapsanalysen inngår
i et større analysearbeid som også omfavner tidligere utarbeidet ROS-analyse og forebyggendeanalyse som
er utarbeidet parallelt med denne beredskapsanalysen.

Norconsult har bistått i gjennomføring av beredskapsanalysen og det er underveis gjennomført arbeidsmøter
som fremgår av tabellen under. Norconsult har vært tilrettelegger for arbeidsmøtene og utarbeidet denne
analyserapporten basert på de innspill og forhold som er kommet frem i arbeidsmøtene.

Rapporten er sendt på høring i FHBR før ferdigstillelse.

Tabell 1 -Oversikt over arbeidsmøter gjennomført i prosessen med beredskapsanalysen

Navn Møte 1, 7.5.2020 Møte 2, 28.5.2020
Per Arne Wilmann, varabrannsjef Hitra X X
Vidar Aukan, tillitsvalgt Frøya X X
Arne Glørstad, tillitsvalg Hitra X
Sverre Strand Hansen, innsatsleder Hitra X X
Dag Robert Bjørshol, brann-/plansjef Hitra X X
Roy Kenneth Sundfjord, Utrykningsleder Frøya X X
Johan Pettersen, fung. Brannsjef Frøya X X
Roger Reitan, hovedverneombud Hitra X X
Tore Andre Hermansen, oppdragsleder Norconsult X X
Kevin Medby, prosessansvarlig Norconsult X X
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3 Dimensjoneringsgrunnlag
Det er forventet at FHBR skal kunne håndtere et stort spenn av ulike branner og ulykker. FHBR må disponere
egnet og tilstrekkelig utstyr med høy driftssikkerhet til innsats ved branner og ulykker. Samt ha en
stasjonsstruktur som sikrer innsats i hele det geografiske området som de to brannvesen dekker.

3.1 Dagens organisering

FHBR har totalt 67 deltidsansatte mannskaper. Disse fordeler seg på totalt 5 stasjoner og 3 depot. Det er ikke
vaktordning for mannskapene. Videre har begge brannvesen i utgangspunktet en brannsjef i 20 % stilling,
leder beredskap i 30 % stilling og leder forebyggende i 70 % stilling. Per juni 2020 er det kun én stilling (100
%) som skal dekke alle de tre ledelsesfunksjonene i Frøya brann og redning.

Hitra har 4 overbefal i 4-delt turnus, der tre overbefal mangler nødvendig kompetanse.

Frøya har 3 overbefal i 3-delt turnus, der to overbefal mangler nødvendig kompetanse.

Stasjoner, bemanning og vaktordning

Brannstasjoner/ depotHitra med tilhørende mannskapsstyrke

• Fillan stasjon: 16 mannskaper
• Sandstad stasjon: 8 mannskaper
• Kvenvær depot: 3 mannskaper
• Sunde stasjon: 8 mannskaper

Brannstasjoner/ depot Frøya med tilhørende mannskapsstyrke

• Sistranda stasjon: 16 mannskaper
• Nordskag stasjon: 4 mannskaper
• Mausen depot: 6 mannskaper
• Sula depot: 6 mannskaper

Kjøretøy

FHBR har en kjøretøypark som fremgårav listen under. Flere av kjøretøyene til Hitra er gamle, enkelte 20-
26 år gamle. Frøya har generelten god kjøretøypark med relativt nye biler. Det er imidlertid ingen
transportmidler for utstyr og mannskaper i øyrekka, kun hengere ved Sula og Mausund depot. Utskifting av
mannskapsbil 2/D12 på stasjon Sistranda ligger inne i budsjettforslag 2021.

Tabell 2-Kjøretøy disponert av FHBR

Hitra - kjøretøy/transportmateriell Årsmodell Plassering
Mannskapsbil (2000 liter) 1991 Fillan
Tankbil (8000 liter) 1996 Fillan
Fremskutt enhet (Mercedes Sprinter m/Cobra
skjærslokker)

2006 Fillan

Befalsbil (Mazda pickup) 2007 Fillan
Feierbil 2004 Fillan
Fremskutt enhet (Mercedes Sprinter m/Cobra
skjærslokker)

2006 Sandstad

Mannskapsbil (2500 liter) 2003 Sandstad
Toyota Hiace 2002 Kvenvær
Mannskapsbil Scania (2500 l) 1992 Sunde
Tankbil Volvo F7 (13000 l) 1993 Sunde
Volkswagen, Framskutt enhet, skumslukkingssystem 2019 Sunde
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Hitra - kjøretøy/transportmateriell Årsmodell Plassering 
Mannskapsbil 4x4 (3000 l) 2016 Sistranda 
Mannskapsbil (2400 l) 1994 Sistranda 
Tankbil (10 000 l) 2008 Sistranda 
Vaktbil  2014 Sistranda 
Adm.bil  2018 Sistranda 
Fremskutt enhet (MB Sprinter m/skumslokkesystem) 2015 Nordskag 

 

3.2 Lov- og forskriftskrav 

Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlige stoffer og om brannvesenets rednings-oppgaver 
(brann- og eksplosjonsvernloven) angir kommunens plikter innen brannvern og beredskap. Brann- og 
redningsetatens primæroppgaver fremgår av lovens kapittel 3; Kommuners plikter og fullmakter; § 11 – 
Brannvesenets oppgaver. Dimensjoneringen av etatens tjenesteproduksjon er basert på forskrift om 
organisering og dimensjonering av brannvesen (1995). 

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen er den mest sentrale forskriften som regulerer 
hvordan det kommunale brannvesen bygger sin beredskapsorganisasjon. Den lister opp spesifikke 
kompetansekrav, mannskaps- og materiellbehov, vaktordninger og organisering. Kommunen er pliktig til å 
oppfylle disse minimumskravene basert på tettsteder, innbyggertall og innsatstider, men det skal ut fra en 
ROS-analyse vurderes om dette er tilstrekkelig, eller om forhold i kommunen tilsier at beredskapen må styrkes 
ut over dette. 

Noen av kravene gitt i forskriften er gjengitt i det videre;  

§ 5-1.Dimensjonering og lokalisering 

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor krav 
til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav minst 4 skal være 
kvalifiserte som utrykningsledere. 

§ 5-2.Vaktlag og støttestyrke 

Et vaktlag skal minst bestå av: 

• 1 utrykningsleder 
• 3 brannkonstabler/røykdykkere. 

Støttestyrke er: 

• fører for tankbil 
• fører for snorkel-/stigebil. 

I tillegg står det i § 4-12.følgende om skogbrann; 

I områder hvor det er betydelig fare for brann i skog, skal brannsjefen i samråd med de lokale skogbruks-
myndigheter organisere en særskilt reservestyrke for innsats ved slike branner. Slik reservestyrke skal øves 
for aktuelle oppgaver. 

I henhold til § 9 i brann- og eksplosjonsvernloven skal alle kommuner etablere en risiko og sårbarhetsanalyse. 

Bortsett fra kravene til bemanning (deltidsstyrker/ kasernering av mannskap), stiller lov og forskrift de samme 
kravene til beredskap i små og store kommuner. Det er ikke stilt spesifikke krav til dimensjonering av 
røykdykkerberedskap. 

Det stilles også krav til brann- og redningstjenesten i forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff og 
forskrift om håndtering av farlig stoff. Internkontrollforskriften gjelder for alle virksomheter, men er spesielt viktig 
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for arbeid som utgjør en risiko for liv og helse. Videre stilles de krav til beredskap mot akutt forurensning i
forurensningsloven.

Et av de mest sentrale kravene som stilles til beredskap og innsats i dimensjoneringsforskriften er kravet til
innsatstid:

• Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem med
videre, strøk med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10
minutter.

• Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer
den økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført.

• Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles
mellom styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke
overstige 30 minutter.

Nytt forslag til dimensjoneringsforskrift

I november 2017 oversendte DSB til Justis- og beredskapsdepartementet forsalg til ny forskrift som skal
erstatte dagens dimensjoneringsforskrift. Den nye forskriften har fått tittelen; Forskrift om organisering,
bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og
redningsvesenforskriften). Forslaget er nå til behandling i departementet før det skal sendes ut på høring. I
dette kapittelet oppsummeres noen av de vesentligste endringene som kan få betydning for utviklingen av
Frøya Hitra brann og redning.

Det bemerkes her at beredskapsanalysen er utarbeidet i henhold til gjeldende krav da det er forventet at ny
forskrift skal ut på en lengre høringsrunde og at det vil ta lang tid før den trer i kraft.

DSB kommenterer selv de viktigste endringene på følgende måte2;

De viktigste bestemmelsene i dagens forskrift er beholdt, særlig minimumskravene knyttet til organisering,
bemanning og utrustning. Samtidig er det gjort endringer som skal sikre innbyggerne enda bedre tjenester fra
brann- og redningsvesenet i fremtiden. Det foreslås tydeligere og til dels nye krav til analyser av risiko,
sårbarhet, beredskap og forebygging, som grunnlag for organisering, utrustning og bemanning av etaten. Dette
innebærer samlet sett noe økt fleksibilitet for kommunene til å løse sine oppgaver med utgangspunkt i lokal
risiko.

En annen viktig endring som foreslås er krav om tre ledere på heltid i alle brann-og redningsvesen; brannsjef,
leder forebyggende og leder beredskap.

FHBR tilfredsstiller ikke kravene knyttet til ledelse pr. dags dato. Organisasjonen har ikke brannsjef, leder
forebyggende og leder beredskap i 100 % stillinger. Når det gjelder krav til analyser er det høsten 2019 og
våren 2020 utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for FHBR i tillegg til forebyggendeanalyse og
beredskapsanalyse (dette dokumentet), dette gjør at FHBR tilfredsstiller dette kravet. Videre skal FHBR
videreutvikle seg for å sikre innbyggerne enda bedre tjenester i tiden som kommer.

De mest sentrale forskriftene i forslaget er oppsummert i det videre, etterfulgt av kommentarer ang. status hos
FHBR.

§ 7 Grunnlag for organisering, bemanning og utrustning

Kommunen skal organisere, bemanne og utruste brann- og redningsvesenet på bakgrunn av:

a) risiko- og sårbarhetsanalyse,
b) forebyggendeanalyse og

2 Tekst er hentet fra DSBs nyhetsartikkel om forslaget til ny forskrift; Fremtidens brann- og redningsvesen,
3.11.2017 - https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2017/fremtidens-brann--og-redningsvesen/
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c) beredskapsanalyse. 

Brann- og redningsvesenet skal sørge for at relevante aktører inviteres med i arbeidet med utarbeidelsen av 
analysene. Analysene skal være oppdaterte. 

FHBR tilfredsstiller dette kravet etter at forebyggende- og beredskapsanalyse er utarbeidet i 2020 

§ 8 Risiko og sårbarhetsanalyse (se omtale under) 

§ 9 Forebyggendeanalyse (se omtale under) 

§ 10 Beredskapsanalyse  

Brann- og redningsvesenet skal utarbeide en beredskapsanalyse på bakgrunn av risiko- og 
sårbarhetsanalysen og forebyggendeanalysen. Beredskapsanalysen skal angi hvilke uønskede hendelser det 
skal etableres beredskap for, og vurderingene som ligger til grunn for organiseringen, utrustningen og 
bemanningen av brann- og redningsvesenet. Beredskapsanalysen skal identifisere hvilke ressurser som 
er nødvendig for en tilfredsstillende håndtering av hendelsene. 

Disse tre paragrafene går nærmere inn på de ulike analysene og innholdet i dem og hva de skal danne 
grunnlaget for. FHBR har høsten 2019 og våren 2020 gjennomført prosess og utarbeidet alle disse analysene 
og kravene tilfredsstilles.  

§ 11 Planverk 

Risiko- og sårbarhetsanalysen, forebyggendeanalysen og beredskapsanalysen skal følges opp med 
nødvendig planverk for å sikre god håndtering av bestemte typer hendelser og viktige risikoobjekter. Brann- 
og redningsvesenet skal også følge opp analysene med en plan for å sikre at personellet har nødvendig 
kompetanse. Planene skal iverksettes, evalueres og ved behov endres i henhold til erfaringer. 

Det er naturlig at FHBR fortsetter prosessen som har pågått våren 2020 og utarbeider et slikt 
beredskapsplanverk. FHBR har gode forutsetninger for å oppfylle dette forskriftskravet.  

§ 12 Ledelse av brann- og redningsvesenet 

Brann- og redningsvesenet skal som et minimum ledes av tre kvalifiserte personer i hele stillinger, hvorav én 
leder brann- og redningsvesenet, én leder forebyggendearbeidet og én leder beredskapsarbeidet. Flere 
kommuner bør samarbeide om å oppfylle kravene til lederstillingene. Lederen av brann- og redningsvesenet 
skal ha en stedfortreder. 

FHBR tilfredsstiller ikke dette kravet med dagens organisering, det vil kreve betydelige ressurser dersom 
dette kravet skal innfris og taler for at det bør arbeides for å danne ett felles brannvesen i de to kommunene. 
Selv ved et sammenslått brannvesen vil dagens stillingshjemler ikke oppfylle kravet som stilles gjennom 
denne forskriften. Om et slikt krav blir gjeldende kan det også bidra til å aktualisere et fremtidig samarbeid 
med brannvesen i regionen.    

§ 14 Beredskapsstyrken 

Brann- og redningsvesenet skal ha en beredskapsstyrke i henhold til beredskapsanalysen, jf. § 10. Brann- og 
redningsvesenets beredskapsstyrke skal bestå av minst 16 personer, der minst fire skal være kvalifiserte som 
utrykningsledere. Antall personer i beredskapsstyrken kan fravikes med grunnlag i 
beredskapsanalysen, jf. § 10. 

FHBR tilfredsstiller dette kravet i forhold til antall, men det er identifisert svakheter knyttet til deltidsstyrken og 
hvor mange som i praksis møter ved alarm, spesielt på dagtid. Videre mangler en del av mannskapene 
nødvendig grunnutdannelse. Ny forskrift åpner for å fravike kravet dersom beredskapsanalysen tilsier det. Noe 
den utførte ROS-analysen og denne beredskapsanalysen evt. skal være med å belyse.  
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§ 15 Lokalisering av beredskapsstyrken 

Brann- og redningsvesenets beredskapsstyrke for håndtering av branner og andre ulykker skal med grunnlag 
i beredskapsanalysen lokaliseres slik at den dekker tettsted der dette finnes. Beredskapsstyrken kan 
dekke flere tettsteder. 

FHBR tilfredsstiller dette kravet gitt dagens plasseringer av deltidsstasjoner. Stasjonene gir også god dekning 
for delene av kommunene som ikke er tettsted. Kommunene arealmessige størrelser, øyrekka mv. og 
befolkningsstørrelse som medfører at det to brannvesen er deltidsbrannvesen gjør at enkelte områder har lang 
utrykningstid. Gjennom beredskapsanalysen vil det sees på om det er behov for flytting av enkelte stasjoner 
for å bedre den operative evnen. En slik flytting vil være i en begrenset omkrets ut fra dagens lokalisering.  

§ 16 Vaktlag 

Et vaktlag skal bestå av minst én utrykningsleder og tre brannkonstabler. Brann- og redningsvesenet kan 
ha en fleksibel bruk av de som er på vakt ut fra hendelsestyper, men samlet vaktlag skal være på 
hendelsesstedet innenfor kravet til utrykningstid. (…) 

Frøya praktiserer separat utrykningsleder og innsatsleder. Hitra benytter seg av en løsning der overordnet vakt 
også ivaretar rollen som utrykningsleder. Det er også formell utdannelse/ kompetanse for å fylle disse 
funksjonene. Kravet vurderes således ikke å være oppfylt.  

 § 21 Utrustning til bruk ved branner og andre ulykker 

Brann- og redningsvesenet skal disponere egnet utstyr til å løse sine oppgaver som fremkommer av 
brann- og eksplosjonsvernloven, risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsanalysen. 

Brann- og redningsvesenet skal som et minimum ha egnet utstyr til slokke- og redningsinnsats ved branner, 
trafikkulykker og ulykker i vann. Brann- og redningsvesenet kan inngå avtale med andre om bruk av slikt utstyr. 

Når det gjelder første ledd gjør FHBR dette allerede gjennom beredskapsanalysen (dette dokumentet) Når det 
gjelder siste ledd er det med på å underbygge metoden og da knyttet til trinn 1, jf. kap. 4.1.1. 

§ 25 Utrykningstid 

(…)  

Ved mindre branner med lav sannsynlighet for spredning, kan første innsatsstyrke være færre enn tre 
mannskaper og en utrykningsleder. 

Dette åpner for en større mulighet for fleksibel disponering av mannskaper og etablere mindre, men raskere 
utrykningsenheter, to personer med liten og rask bil med nødvendig utstyr. Dette er et moment som er med i 
beredskapsanalysen, og i tillegg som innspill til vurdering av fremtidig lokalisering, organisering og 
dimensjonering av FHBR.  

§ 26 Utkalling av nærmeste ressurs 

Nødmeldesentralen skal i tidskritiske hendelser ved fare for liv, helse, store miljømessige konsekvenser eller 
tap av store materielle verdier, utkalle nærmeste relevante ressurs uavhengig av brann- og redningsvesenets 
ansvarsområde. 

Dette vil være et ansvar som må ivaretas av 110-sentralen og i stor grad gjøres det allerede. Likevel er det 
gjennom arbeidet med beredskapsanalysen identifisert at det i forhold til ytterligere ressurser er potensial for 
bedre ressursutnyttelse på tvers av kommunene.  

§ 28 Evaluering etter hendelser 

Dokumentasjonen av evalueringene av hendelser, jf. brann- og eksplosjonsvernloven §§ 9 andre ledd og 10 
første ledd, skal inneholde hvordan læringspunkter skal implementeres i brann- og redningsvesenet. 
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Denne paragrafen tydeliggjør i mye større grad enn før kravet til å evaluere egen innsats, noe som vil kreve 
at brannvesenet implementer prosedyrer og instrukser for hvordan dette arbeidet skal gjøres, samt at det 
investeres i utstyr som bidrar til dokumentasjon av hendelsen. Dette momentet har FHBR tatt med seg inn i 
arbeidet med beredskapsanalysen.  

FHBR evaluerer i noen grad hendelser pr. i dag, men i mindre grad systematisk i henhold til fastlagte rutiner 
og i mindre grad dokumenterbart. Det bør utarbeides rutiner som beskriver innslagspunktet for når branner 
skal evalueres, i tillegg til at evalueringen blir dokumenterbar, det bør også omfatte dokumentasjon av 
læringspunkter og implementering av dem i organisasjonen. 
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4 Dimensjonerende hendelser

4.1 Beredskapsanalyse Frøya Hitra Brann og Redning

Trinn 1

Hendelser identifisert i ROS-analysen med høyt risikonivå er vurdert mot felleshendelser definert av lovverket.

Nr. UØNSKET HENDELSE TRINN 1
1. være innsatsstyrke ved brann
2. være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er

bestemt med grunnlag i kommunens risiko-og
sårbarhetsanalyse

3. etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i
sjøområder innenfor (eller utenfor) den norske
territorialgrensen

4. PLIVO

1 Industribrann/-eksplosjon -
2 Stor brann i helse-/omsorgsinstitusjon -
3 Brann i overnattingssted (annet sted enn hotell) -
4 Brann i overnattingssted på Øyrekka -

Har ingen avtale om båtberedskap, kan anmode men ikke
kreve.

5 Brann i leirskole -
6 Boligbrann (eldre hjemmeboende, personer med ulik kulturell bakgrunn,

rus/psykiatri,
1

7 Stor skog-/lyngbrann -
8 Brann i område med begrenset slokkevanns- kapasitet (kommunal vannforsyning

med tilstrekkelig trykk og -mengde)
-

9 Brann i hyttefelt/campingplass 1
10 Stor skipsulykke med passasjerskip og hurtigbåter 3

Mannskaper til å bistå på land (tilsvarende brannvesenets
innsats ved Viking Sky hendelsen), evt. kan brannvesenet
være med redningsskøyta.
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Nr. 

 
 

UØNSKET HENDELSE  TRINN 1 
1. være innsatsstyrke ved brann 
2. være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er 

bestemt med grunnlag i kommunens risiko- og 
sårbarhetsanalyse 

3. etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i 
sjøområder innenfor (eller utenfor) den norske 
territorialgrensen 

4. PLIVO 

11 Brann i båt i gjeste-/båthavner 1  
Begge brannvesen har avtale med redningsselskapet, 
Frøya en liten egen båt med pumpe.  

12 Brann i båt/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg -  
Manglende avklaring rundt hva flåtene er definert som 
herunder om det sjøfartslovgivningen eller brannforskrifter 
som gjelder.  

13 Brann i brønnbåter/fôr-båter - 
Ikke dekket av nummer 3, da de ofte ligger til kai.  

14 Brann i båthotell - 
Stor brannenergi  

15 Stor vegtrafikkulykke - 
Med hensyn på ulykke i tunnel 

16 Akutt forurensning -  
Dimensjonert for å starte innsats, støtte fra IUA med å sikre 
kompetanse.  

17 Ulykker med redningsbehov - 
18 Helseoppdrag - 

Ikke dimensjonert for hendelser i Øyrekka 
19 PLIVO-hendelser/ tilsiktet handling 4 
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Trinn 2

Hendelser som ikke håndteres gjennom basishendelsene i trinn 1 vurderes nærmere her:

Spørsmål (kriterier) Ja Nei

Vurderer brannvesenet risiko slik at det er rimelig* å
dimensjonere egne
beredskapsressurser inkl. skriftlige avtalepartnere (Larvik)
opp mot denne hendelsen –om nei vurder
storulykkepotensial.

1, 2, 3, 4, 8
7(brann i terreng)
5 (stoppe videre spredning, ikke førsteinnsats pga lang innsatstid)
12 (i nærområdet)
15, 16, 17, 18

13, 14

Er hendelsen spesielt mannskapskrevende? 1, 2, 3, 4, 5, 7,15,16 8, 12, 17, 18

Er hendelsen spesielt materiellteknisk krevende? 4 (transport, klargjøring slokkevann sjø)
7 (slangeutlegg, tankbil, pumper ATV)
8 (tankbil, pumper og klargjøring for pumping)
12 (utrykningen)
15 (redningsutstyr i tunnel, sikringsutstyr)
16(lenser, båtmateriell)
17

1, 2, 3
5 (båttransport)
18

Krever hendelsen spesielle metoder/ kompetanse? 1 (kjemikaliedykking)
4 (sjøverts transport)
12
15 (tunnel)
16
18

2, 3, 5, 7, 8, 17

Krever hendelse operative beslutninger der flere hensyn må veies
mot hverandre?

1
4 (utrykningen, men ikke innsatsen)
7
12
16

2, 3, 5, 8, 15,
17, 18
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Trinn 3

Gjennom prosessen ble det sett på om det var grunnlag for å slå sammen noen av hendelsene fra trinn 2.

Hendelser som vurderes videre fra Trinn 2 Slås sammen med
1 Industribrann/ eksplosjon
2 Stor brann i helse-/omsorgsinstitusjon
3 Brann i overnattingssted (annet sted enn hotell) Hendelse 2 –der helse- og omsorgsinstitusjon blir stående.
4 Brann i overnattingssted på Øyrekka
5 Brann i leirskole Inngår i hendelse 4
7 Brann i terreng
8 Brann i område med begrenset slokkevannskapasitet

(kommunal vannforsyning med tilstrekkelig trykk og -mengde)
12 Brann i båt/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg
15 Stor vegtrafikkulykke
16 Akutt forurensning sjø
17 Ulykker med redningsbehov
18 Helseoppdrag
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4.2 Dimensjonerende hendelser 

Basert på den trinnvise prosessen gjennomgått i arbeidsmøte og gjengitt her er følgende hendelser 
identifisert som dimensjonerende for FHBR: 

ID DIMENSONERENDE HENDELSE  

A Industribrann/ eksplosjon 
B Stor brann i helse-/omsorgsinstitusjon 
C Brann i overnattingssted på Øyrekka 
D Brann i område med begrenset slokkevann (kommunal vannforsyning uten tilstrekkelig trykk og -

mengde) 
E Brann i båt/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg 
F Stor vegtrafikkulykke 
G Ulykker med redningsbehov 
H Helseoppdrag 
I Brann i terreng 
J Akutt forurensning 

 

I tillegg ligger hendelsene listet nedenfor, som er grunnlaget for etablering av brannvesen 
(dimensjoneringsforskriften), også til grunn;  

• være innsatsstyrke ved brann 

• være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens  
risiko- og sårbarhetsanalyse, herunder også hendelser med akutt forurensning.  

• etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor  
eller utenfor den norske territorialgrensen 

• PLIVO 

4.3 Scenarioer for dimensjonerende hendelser 

For de dimensjonerende hendelsene har FHBR utarbeidet scenarioer. Dette arbeidet ble startet i felleskap på 
første møte og enkelte scenario ble sluttført av de to brannvesen.  Det ble besluttet operative mål, og vurdert 
hvor godt rustet dagens FHBR er til å håndtere disse hendelsene. Basert på disse vurderingene ble det 
identifisert tiltak som vil bidra til en risikobasert beredskap for FHBR. Scenarioene fremgår av vedlegg 2. 

De dimensjonerende hendelsene er representative (typiske) og er styrende for beredskapens ytelser. De 
benyttes i planleggingssammenheng for å kunne dimensjonere beredskapen mest mulig riktig ut fra faglige 
vurderinger. Å dimensjonere en hendelse, kan enten innebære en ambisjon om å håndtere den alene, eller i 
samarbeid med andre. De dimensjonerende hendelsene benyttes i planleggingssammenheng for å utvikle 
brannvesenet ("ha noe å strekke seg etter"). Et brannvesen må i det daglige være forberedt på å håndtere alle 
mulige hendelser med ulik kompleksitet og størrelse. Dette gjelder også dersom det inntreffer samtidige/ 
parallelle hendelser. Vi må derfor se samlet på ressurssituasjonen i regionen. Den utviklingen av FHBR som 
beredskapsanalysen anbefaler, vil gjøre FHBR bedre rustet til å håndtere egne hendelser, men også bistå 
andre brannvesen i regionen ved større hendelser. 

4.4 Operative mål for dimensjonerende hendelser 

For de dimensjonerende hendelsene er det identifisert operative mål (ambisjoner). Disse vurderingene fremgår 
av vedlegg 2. For alle hendelsene vil hovedmålene være å redde liv og å verne verdier, herunder skade-
begrensende innsats. 
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5 Dimensjonering av beredskap 
 
For hver enkelt dimensjonerende hendelse, er det utarbeidet scenarioer som beskriver hvordan hendelsen 
kan tenkes å utvikle seg (realistisk hendelsesforløp). Scenarioene er basert på erfaring fra reelle hendelser og 
kunnskap som finnes ved FHBR.  

Scenarioene fremgår i sin helhet i vedlegg 2.  

Det er identifisert flere ulike større og mindre ressursbehov (dimensjonering, ledelse, kompetanse og materiell) 
som vil være med å utvikle FHBR. Dette omfatter både organisasjonsmessige endringer og investeringer som 
vil kreve planlegging og oppfølging gjennom kommende budsjettprosesser, og utarbeidelse av rutiner som 
organisasjonen relativt raskt bør kunne utføre. Tiltak knyttet til de enkelte scenarioene er gjengitt i vedlegg 2 
og følger det enkelte scenarioet. Noen tiltak er mer overordnet og gjelder flere hendelser, disse er gjengitt 
nedenfor. Det betyr ikke at det er de viktigste identifiserte ressursbehovene som nevnes her, prioritering av 
innføring må brannvesenene jobber videre med gjennom oppfølgingsplanen som fremgår av vedlegg 3. I den 
er alle identifiserte tiltak registrert.   

5.1 Identifiserte felles ressursbehov knyttet til område Dimensjonering 

Basert på arbeidet med ROS-analyse i 2019 og denne beredskapsanalysen fremmes det en overordnet 
tilrådning om at det etableres et nytt felles brannvesen for de to kommunene – Frøya og Hitra brann og redning 
(HFBR). Dette vurderes å styrke brann- og ulykkesberedskapen i regionen betraktelig, og vil sikre et større 
fagmiljø og mer dedikert tid til å utvikle brannvesenet videre fra ledende funksjoner. I arbeidet er det ikke funnet 
grunnlag for endring av stasjonsplassering og dagens stasjoner anbefales i hovedsak videreført. Det er 
identifisert en potensiell oppside ved å vurdere flytting av Nordskag stasjon. Det vil medføre flytting av 
stasjonen til et egnet område som sikrer samlokalisering med Salmar. Det vil kunne gi synergieffekter med 
Salmars industrivern, et bedre egnet lokale og raskere tilgang til mannskaper.  

Det er en sterk tilrådning om at det etableres et felles brannvesen for de to kommunene før en søker andre 
samarbeidskonstellasjoner med nabobrannvesen eller i regionen. Det tilrådes at det forholdsvis raskt etableres 
felles 01- vakt. Dette vil kunne gi en større avlastning på de som inngår i vaktordning i dag, det bidrar til å 
etablere et tettere samarbeidsmiljø mellom de to brannvesenene og gir et potensial for økonomiske 
besparelser. Dette med bakgrunn i at begge kommunene i dag besitter 01-vakt i eget brannvesen. vil også si 
at det må etableres ordninger med utrykningsledere knyttet til de ulike stasjonene, jf. også forskriftskrav knyttet 
til innsatstyrke (dimensjoneringsforksriften § 5-2).  

Det er på nåværende tidspunkt ikke gjort vurderinger til hvilken selskapsform et sammenslått brannvesen bør 
være.  

Videre er det gjennom beredskapsanalysen avdekket forhold som  går på organisering av mannskapsstyrken, 
spesielt knyttet til de to hovedstasjonene. Det foreslås derfor å jobbe videre med å øke mannskapsstyrken 
tilknyttet disse stasjonene. Det vil si å oppdimensjonere styrken fra 16 til 20 mannskaper. Alternativt kan det 
vurderes innføring av vaktordning ved stasjonene. Det er også identifisert noen øvrige forhold som vil bidra til 
en sterkere organisering og sikre brannvesenet at det har en tilstrekkelig stor og riktig styrke å rykke ut med:  

• Stile krav om bosted og arbeidssted nær stasjonene ved nyansettelser 
• Vurdere vaktordning på sjåfører for tungbil 
• System/ rutiner for mannskapsflytting av mannskaper mellom stasjoner for kapasitetsøkning og 

sideforskyvning ved langvarig innsats. 

5.2 Identifiserte felles ressursbehov knyttet til område Ledelse og Strategi  

Når det gjelder området ledelse og strategi er det identifisert behov for å få på plass noen overordnede rutiner 
for å sikre tilstrekkelig kompetanse og innsatsmuligheter til mer spesielle objekter. Videre er det også 
identifisert forhold knyttet til informasjonsdeling internt mellom det forebyggende arbeidet og 
beredskapsarbeidet. Et godt forebyggende arbeid kan videreføre viktig og nyttig informasjon til 
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beredskapsstyrken. Følgende overordnede punkter er identifisert gjeldende for flere av de dimensjonerende 
hendelsene:  

• Etablere logistikkrutiner (etterforsyning av utstyr, forpleining mv.) 
• Etablere rutiner for kontakt med kjentmann på virksomhetene samt vedlikeholde kontakt og 

informasjonsutveksling 
• Sørge for kompetansedeling mellom forebyggende og beredskap 
• Etablere innsatsplaner for relevante objekter. 
• Styrking av det forebyggende arbeidet 
• Alle innsatsledere må kjenne til lederstøttemuligheter og ordninger. Herunder IUAs rolle i definerte 

hendelser. 

5.3 Identifiserte felles ressursbehov knyttet til område Kompetanse 

Basert på dagens bemanning i FHBR er det ved gjennomgang og vurdering av de ulike scenarioene kommet 
frem noen overordnede kompetansebehov det vil være nødvendig å gjennomføre for å øke FHBRs evne til å 
håndtere hendelser. Det aller viktigste tiltaket som bør prioriteres høyest er at alle mannskaper må komme 
opp på et minimumsnivå og gjennomføre grunnutdanning brannkonstabel, grunnkurs deltid. For enkelte av de 
dimensjonerende hendelser kan det være identifisert ytterligere kompetansehevende tiltak.  

• Alle mannskaper må ha grunnutdanning brannkonstabel (grunnkurs deltid) 
• Tilstrekkelig antall og tilgjengelig mannskaper med røyk-/kjemikaliedykkerkompetanse. 
• Tilstrekkelig tilgang på mannskaper med tungbilsertifikat. 
• Utvikle lederkompetanse på innsatsleder (0.1) og utrykningsleder (1.9) 
• Gjennomføre samvirkeøvelser med virksomheter for å få god kjennskap til objektene. Øvelsesplan 

bør etableres.  
• Befaring – kjentmannsrunder – etablere rutiner for gjennomføring (objekter med innsatsplaner). 
• Økt førstehjelpskompetanse – herunder vurdere deltakelse i «Mens vi venter på ambulanse» for 

mannskapene på Hitra da de ikke er med på dette prosjektet pr. juni 2020. 
• Kompetanse for skadestedsledelse og teigledelse 

5.4 Identifiserte felles ressursbehov knyttet til område Materiell 

I gjennomgangen av scenarioene er det blitt identifisert behov for investering i materiell som vil gjøre FHBR 
betydelig bedre rustet til å håndtere de fleste de dimensjonerende hendelsene. Dette i kombinasjon med tiltak 
identifisert under temaet kompetanse vil gjøre at kommunene får en betydelig forbedret beredskap.  For 
enkelte av hendelsene er det identifisert ytterligere materiellbehov enn det som fremgår her. Det er også 
identifisert materiell hvor en må påvirke andre infrastruktureiere for å få installert nødvendig sikkerhetsutstyr i 
tunnelene ved oppgradering. Det er videre identifisert følgende overordnede forhold som gjelder materiell:
  

• Whiteboardtavle tilgjengelig i kjøretøy (01-bil) 
• Tilgang på drone og behov for kompetanse knyttet til bruk, informasjonshåndtering.  
• Etablere rutine for å rekvirere personer som pr. i dag har opplæring og tilgang til drone i kommunen.  
• Det må også vurderes om brannvesenet selv skal ha tilgang til drone.  
• Redningssag (spesialsag beregnet for brannvesenets bruk i bl.a. brann og redningsinnsatser i 

kompliserte/store byggverk/ konstruksjoner og ved ulykker som involverer store kjøretøy 
• Ved bytte av kjøretøy (D 1.2) vurdere å anskaffe et mindre kjøretøy – fremskutt enhet.  
• Tilgang på nødvendig materiell for etterfylling av flasker – vurdere anskaffelse av bærbar 

kompressor 
• Utstyr for å kunne drive aktiv kjøling av tanker mv.  
• Ha tilstrekkelig og tilpasset førstehjelpsutstyr i bilene. Dagens utrustning må gjennomgås. 
• Ha tilstrekkelig og tilpasset lysutstyr  
• Vurdere anskaffelse av slokkerobot, eksempelvis LUF60/ LUF MICRO 
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• Digitale kart over brannventiler/brannkummer (gjerne på Locus)  
• Anskaffe flere fluktmasker og tilhørende Y-koblinger. 
• Evakueringstepper 
• Tilstrekkelig båtkapasitet gjennom avtale med garantert responstid og krav til båtstørrelse og 

muligheter for innsats (eksempelvis pumpe). Båt må være tilpasset brannvesenets behov 
• Løfte/redningsputer for frigjøring av personer og kjøretøy klemt under store kjøretøy/konstruksjoner. 

(flere timer unna nærmeste bergingsselskap med løfteputeberedskap) 
• Locus/ posisjonsverktøy i D/H11 i tillegg til i D/H01 
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Vedlegg 1 – Hendelser som grunnlag for beredskapsanalysen 
Grunnlaget for beredskapsanalysen er ROS-analysen som ble utarbeidet høsten 2019 |1|. Det er gjort et valg 
om ha med hendelser vurdert med høyt risikonivå i den omtalte analysen som grunnlag for 
beredskapsanalysen, dette tilsier de 19 hendelsene som fremgår av tabellen her.  

Hendelser vurdert til å ha høyt risikonivå 
1 Industribrann/-eksplosjon 
2 Stor brann i helse-/omsorgsinstitusjon 
3 Brann i overnattingssted (annet sted enn hotell) 
4 Brann i overnattingssted på Øyrekka 
5 Brann i leirskole 
6 Boligbrann (eldre hjemmeboende, personer med ulik kulturell bakgrunn, rus/psykiatri, 
7 Stor skog-/lyngbrann 
8 Brann i område med begrenset slokkevanns- kapasitet (kommunal vannforsyning med tilstrekkelig 

trykk og -mengde) 
9 Brann i hyttefelt/campingplass 
10 Stor skipsulykke med passasjerskip og hurtigbåter 
11 Brann i båt i gjeste-/båthavner 
12 Brann i båt/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg 
13 Brann i brønnbåter/fôr-båter 
14 Brann i båthotell 
15 Stor vegtrafikkulykke 
16 Akutt forurensning  
17 Ulykker med redningsbehov 
18 Helseoppdrag 
19 PLIVO-hendelser/ tilsiktet handling 
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Vedlegg 2 - Beredskapsanalyse – scenario og operative mål 
Scenario (hendelsesforløp) Dimensjonerende hendelse: A – Industribrann-/ eksplosjon 

Sted: Salmar 
Tid:  24:00, 29. januar  
Værforhold:  Sør-vest vindretning (fralandsvind), 14 m/s, litt snø i området, 4 minusgrader 
Innsatstid/ antall mannskaper i 
innsats: 

Stasjon Nordskag, 3 mann – ankommer innen 10 minutter – Fremskutt enhet, klargjør for innsats 
Stasjon Sistranda, 5 mann – ankommer innen 30-35 minutter – Mannskapsbil,  
Innsatsleder 01 – ankommer innen 25 minutter 
Stasjon Sistranda, 4+1 mann – ankommer innen 45 minutter - Mannskapsbil 2 + Tankbil 
Vurdere bistand fra Hitra for å dekke restberedskap 

Kort beskrivelse av hendelsesforløpet:  

• Bekreftet brann i isoporlager med spredningsfare til øvrige deler av bygget 
• Kraftig røykspredning i bygget og via ventilasjonsanlegget, også utvendig røykspredning 
• Som regel to skift – vasking av anlegget nattestid, antatt 20-30 personer til stede. I perioder er det 24 timers drift.  
• Mye lastebiler parkert med sjåfører sovende i hytten.  
• Diverse ulike gasser og væsker er lagret på fabrikken 
• Nutrimar fiskeoljefabrikk ligger vegg i vegg med Salmars anlegg.  
• Industrivern ved fabrikken er varslet 
• De første mannskapene får klargjort for førsteinnsats  
• For å etablere flere slukkepunkt må det etableres vannforsyning fra sjø (noe usikkerhet knyttet til vannmengde i området) 
• 8-10 timers innsats.  

Nærområder som kan være i fare på grunn av hendelsen: 

• Nutrimar 
• Lastebilparkering 
• Kan bil evalueringsbehov av boliger pga røykspredning ved annen vindretning.  

Worstcase scenario for Frøya og Hitra brann og redning: 

• Spredning til Nutrimar (fiskeolje) 
• Hendelse hos BeWi – storulykkevirksomhet 
• Hendelse hos Ulvan fabrikker (komplisert bygningsmasse å drive innsats i) 
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• Hendelse hos Lerøy Midt AS på Hestvika og Jøsnøya. 
• Hendelse i Kvernhusvika 
• Samtidige hendelser (lang innsatstid ved hendelse) 

Dimensjonerende mål (ambisjonsnivå) 

A) Avgrense brann til gjeldende seksjon/ område 
B) Unngå tap av liv og evakuere ut personer som befinner seg i området/ på objektet 
C) Etablere felles situasjonsforståelse hos mannskaper som settes i innsats 
D) Etablere rask kontakt og samarbeid med industrivern/ kjentmann 
E) Ingen skade på mannskap i innsats 
F) Skape god utholdenhet - utføre røykdykkeinnsats i 60 min kontinuerlig (3 dykk) 
G) Tidlig etablere lederstøtte for 01 (ELS) 
H) Fokus på slokkevann – ytre miljø 

Ressursbehov  

Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
Øke mannskapsstyrke tilknyttet 
Fillan-/ Sistranda stasjon – 
opplever større utfordringer på 
dagtid (enkelte dager to 
mannskaper som møter ved 
alarm).  
Oppdimensjonering av styrken fra 
16 mann til 20 mann evt. vurdere 
vaktordning. 

Etablere logistikk rutiner 
(etterforsyning av utstyr, forpleining 
mv. ) 

Tilstrekkelig antall og tilgjengelig 
mannskaper med 
røyk/kjemikaliedykker kompetanse. 
.  

Tilstrekkelig utstyr for å kunne 
iverksette overtrykksventilering 

Vurdere vaktordning på sjåfører 
for tungbil 

Etablere rutiner for kontakt med 
kjentmann på virksomhetene samt 
vedlikeholde kontakt og 
informasjonsutveksling 

Tilstrekkelig tilgang på mannskaper 
med tungbil sertifikat.  

Tilstrekkelig utstyr for 
innsatslederkamera (IR) 

Stile krav om bosted og 
arbeidssted nær stasjonene ved 
nyansettelser 

Sørge for kompetansedeling 
mellom forebyggende og 
beredskap 

Utvikle lederkompetanse på 
innsatsleder (0.1) og 
utrykningsleder (1.9) 

Whiteboardtavle tilgjengelig i 
kjøretøy (01-bil) 

System/ rutiner for 
mannskapsflytting av mannskaper 
mellom stasjoner for 
kapasitetsøkning og 

Etablere innsatsplaner for 
relevante objekter.  

Gjennomføre samvirkeøvelser med 
virksomheter for å få god 
kjennskap til objektene. 
Øvelsesplan bør etableres.  

Tilgang på drone og behov for 
kompetanse knyttet til bruk, 
informasjonshåndtering.  
Etablere rutine for å rekvirere 
personer som pr. i dag har 
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Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
sideforskyvning ved langvarig 
innsats. 

opplæring og tilgang til drone i 
kommunen.  
Det må også vurderes om 
brannvesenet selv skal ha tilgang til 
drone.  

   Redningssag (spesialsag beregnet 
for brannvesenets bruk i bl.a. brann 
og redningsinnsatser i 
kompliserte/store byggverk og 
konstruksjoner. 

  Befaring – kjentmannsrunder – 
etablere rutiner for gjennomføring 
(objekter med innsatsplaner). 

Kjemikalievernutstyr – må vurderes 
om dette er tilstrekkelig i forhold til 
langvarig innsats.  

  Førstehjelpskompetanse Ved bytte av kjøretøy (D 1.2) 
vurdere å anskaffe et mindre 
kjøretøy – fremskutt enhet.  

  Alle mannskaper må ha 
grunnutdanning brannkonstabel 
(grunnkurs deltid) 

Tilgang på nødvendig materiell for 
etterfylling av flasker – vurdere 
anskaffelse av bærbar kompressor 

   Utstyr for å kunne drive aktiv kjøling 
av tanker mv.  

   Ha tilstrekkelig og tilpasset 
førstehjelpsutstyr i bilene. Dagens 
utrustning må gjennomgås. 

   Ha tilstrekkelig og tilpasset lysutstyr  
   Vurdere anskaffelse av slokkerobot, 

eksempelvis LUF60/ LUF MICRO 
   Digitale kart over 

brannventiler/brannkummer (gjerne 
på Locus)  

   Digitale plantegninger for relevante 
bygg og anlegg, minimum for 
særskilte brannobjekt.  
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Scenario (hendelsesforløp) Dimensjonerende hendelse: B – Stor brann i helse-/ omsorgsinstitusjon 

Sted: Hitra helsetun 
Tid:  Fredag kl. 22:00  
Værforhold:  Sør-vest vindretning, 16 m/s, 6 grader 
Innsatstid/ antall mannskaper i 
innsats: 

Stasjon Fillan 5 mann ankommer innen 15 minutter, 1 mannskapsbil, 1 fremskutt enhet 
Stasjon Fillan 5 mann ankommer innen 25 minutter, 1 tankbil, 1 KingCab 
Stasjon Sandstad 6 mann ankommer innen 25 minutter, 1 mannskapsbil, 1 fremskutt enhet 
Stasjon Sunde 4 mann ankommer innen 45 minutter, 1 mannskapsbil, 1 fremskutt enhet, 1 tankbil   
 
Vurdering av å kalle inn Frøya for restberedskap og evt. avlastning 

 

Kort beskrivelse av hendelsesforløpet:  

• 65 beboere, 3-4 ansatte på jobb, tilnærmet alle trenger assistert evakuering 
• Bekreftet brann på stue på en avdeling (tidlig varsling) 
• Røykspredning i korridor og mot kontorer 
• Brannen sprer seg mellom etasjer stort behov for evakuering, behov for innvendig slokkeinnsats 
• Helsetunets beredskapsplan iverksettes og helsepersonell ankommer for å ivareta beboere 
• Beboere evakueres til Hitrahallen 
• Brann begrenses til 1 seksjon.  

Nærområder som kan være i fare på grunn av hendelsen: 

• Fillan sentrum, (røykspredning) 
• Hitrahallen, (røykspredning, utsatt ved annen vindretning enn sør-vest) 

Worstcase scenario for Frøya og Hitra brann og redning: 

• Brann ut over en seksjon – bygget vil være tapt 
• Lavt oppmøte av mannskaper 
• Samtidige hendelser. 
• Tilsvarende hendelser ved Frøya Sykehjem 
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Dimensjonerende mål (ambisjonsnivå) 

A) Avgrense brann til gjeldende seksjon/ område 
B) Unngå tap av liv og evakuere ut personer som bor på objektet 
C) Etablere felles situasjonsforståelse hos mannskaper som settes i innsats 
D) Etablere rask kontakt og samarbeid med kjentmann – etablere felles situasjonsforståelse 
E) Ingen skade på mannskap i innsats 
F) Skape god utholdenhet - utføre røykdykkeinnsats i 60 min kontinuerlig (3 dykk) 
G) Tidlig etablere lederstøtte for 01 (ELS) koordinering mot helse og kommunal kriseledelse.  

Ressursbehov  

Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
Øke mannskapsstyrke tilknyttet 
Fillan-/ Sistranda stasjon – 
opplever større utfordringer på 
dagtid (enkelte dager to 
mannskaper som møter ved 
alarm).  
Oppdimensjonering av styrken fra 
16 mann til 20 mann evt. vurdere 
vaktordning. 

Kjennskap til kommunens/ helse 
og omsorgs overordnede strategi 
og planverk knyttet til evakuering, 
transport, lokaler mv.   
 
Samarbeid mellom kommunale 
enheter/ tjenesteområder.  

Tilstrekkelig antall og tilgjengelig 
mannskaper med røykdykker 
kompetanse.  

Anskaffe flere Fluktmasker og 
tilhørende Y-koblinger. 

Vurdere vaktordning på sjåfører 
for tungbil 

Etablere rutiner for kontakt med 
kjentmann på virksomhetene og 
vedlikeholde kontakt og 
informasjonsutveksling 

Tilstrekkelig tilgang på mannskaper 
med tungbil sertifikat.  

Evakueringstepper 

Stile krav om bosted og 
arbeidssted nær stasjonene ved 
nyansettelser 

Sørge for kompetansedeling 
mellom forebyggende og 
beredskap 

Utvikle lederkompetanse på 
innsatsleder (0.1) og 
utrykningsleder (1.9) 

Tilgang på nødvendig materiell for 
etterfylling av flasker – vurdere 
anskaffelse av bærbar kompressor 

System/ rutiner for 
mannskapsflytting av mannskaper 
mellom stasjoner for 
kapasitetsøkning og 
sideforskyvning ved langvarig 
innsats. 

Etablere innsatsplaner for 
relevante objekter.  

Gjennomføre samvirkeøvelser med 
enhetene for å få god kjennskap til 
objektene. Øvelsesplan bør 
etableres.  

Ha tilstrekkelig og tilpasset 
førstehjelpsutstyr i bilene. Dagens 
utrustning må gjennomgås.  

 Etablere logistikk rutiner 
(etterforsyning av utstyr, forpleining 
mv. ) 

Befaring – kjentmannsrunder – 
etablere rutiner for gjennomføring 
(objekter med innsatsplaner). 

Ha tilstrekkelig og tilpasset lysutstyr  
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Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
  Økt førstehjelpskompetanse – 

herunder vurdere deltakelse i 
«Mens vi venter på ambulanse» for 
mannskapene på Hitra da de ikke 
er med på det prosjektet pr. juni 
2020. 

Ved bytte av kjøretøy (D 1.2) 
vurdere å anskaffe et mindre 
kjøretøy – fremskutt enhet. 

  Alle mannskaper må ha 
grunnutdanning brannkonstabel 
(grunnkurs deltid) 

Whiteboardtavle tilgjengelig i 
kjøretøy (01-bil) 

   Digitale kart over 
brannventiler/brannkummer (gjerne 
på Locus) 
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Scenario (hendelsesforløp) Dimensjonerende hendelse: C - Brann i overnattingssted på øyrekka 

Sted: Sula 
Tid:  18:00, høstferie 
Værforhold:  Stabil sør-vest kuling, 7-8 grader 
Innsatstid/ antall mannskaper i 
innsats: 

Depotmannskaper – 4 mann på 15 minutter (6 mannskaper totalt i depot styrken, mannskaper uten 
utdanning) 
Depotmannskaper Mausundvær – 2 mann innen 45 min (ankommer i egen båt) 
Stasjon Sistranda/Nordskag – 5/2 mann innen 70 min – har med bærbare brannpumper, kan drive 
røykdykkerinnsats. 
 
Ytterligere støtte vil bli vurdert.  

 

Kort beskrivelse av hendelsesforløpet:  

• Bekreftet brann i rom 
• Depotmannskap; klargjøring av slokkeinnsats og starte begrensende innsats om mulig 
• Utrykningsleder ankommer fra Sistranda, Innsatsleder 01 blir på Frøya.  
• Ingen avtale om båt, må skaffes i det enkelte tilfelle, Vold kysttransport prioritert partner, men ingen avtale.  
• Er spredningsfare til andre bygninger i området, og det er stor sannsynlighet for spredning før mannskaper fra Sistranda/ Nordskag ankommer 
• Noe usikkerhet knyttet til mengde vann, sjøvann må sannsynligvis benyttes, ingen tilrettelagte punkter for utsetting av pumper.  

Nærområder som kan være i fare på grunn av hendelsen: 

• Kaianlegg, småbåthavn andre bygninger på øya.  

Worstcase scenario for Frøya og Hitra brann og redning: 

• Savnede personer i bygget 
• Kun depot mannskaper som kan gjøre innsats – utfordrende værforhold vanskeliggjør ankomst fra Sistranda/Nordskag.  
• Sviktende oppmøte av depotmannskaper 
• Tar tid å skaffe båt, får ikke båt med ønsket spesifikasjoner (hastighet, båttype), tar lang tid før båt kan ankomme 
• Spredning til andre bygg på øya 
• Vannkummer er frosne – dårlig vedlikehold.  
• Samtidige hendelser  
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Dimensjonerende mål (ambisjonsnivå) 

A) Avgrense brann til gjeldende seksjon/ område 
B) Unngå tap av liv og evakuere ut personer som befinner seg i området/ på objektet 
C) Etablere felles situasjonsforståelse hos mannskaper som settes i innsats 
D) Etablere rask kontakt og samarbeid med kjentmann 
E) Ingen skade på mannskap i innsats 
F) Tidlig etablere lederstøtte for 01, spesielt logistikk 

Ressursbehov  

Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
Gjennomgå status på depot 
mannskaper. 

Styrking av det forebyggende 
arbeidet 

Kompetanseøkning på 
depotmannskapene.   

Tilstrekkelig båtkapasitet gjennom 
avtale med garantert responstid og 
krav til båtstørrelse og muligheter 
for innsats (eksempelvis pumpe). 
Båt må være tilpasset 
brannvesenets behov 

Øke mannskapsstyrke tilknyttet 
Sistranda stasjon – opplever større 
utfordringer på dagtid (enkelte 
dager to mannskaper som møter 
ved alarm).  
Oppdimensjonering av styrken fra 
16 mann til 20 mann evt. vurdere 
vaktordning. 

Etablere rutine for sentral 
oppfølging overfor depoene knyttet 
til vedlikehold av utstyr og 
kartlegge status på utstyr 

Utvikle lederkompetanse på 
innsatsleder (0.1) og 
utrykningsleder (1.9) 

Gjennomgang av depoenes utstyr, 
herunder om dette er tilstrekkelig 
for nødvendig innsats. I dette må 
også innsatsbekledningen 
gjennomgås og forbedres.  

Stile krav om bosted og 
arbeidssted nær stasjonene ved 
nyansettelser 

Dialog og kontakt med nettselskap 
knyttet til mulighet for å koble ut 
strøm.  

Gjennomgang og vurdere 
etablering av faste punkter 
tilrettelagt for å hente slokkevann 
fra sjø. 

Ha tilgjengelig utstyr for å kunne 
etablere vannvegg, samt 
slukkespyd for ‘’utvendig innsats 
innvendig’’. 

System/ rutiner for 
mannskapsflytting av mannskaper 
mellom stasjoner for 
kapasitetsøkning og 
sideforskyvning ved langvarig 
innsats. 

  Ha tilstrekkelig og tilpasset lysutstyr 

   Etablere beredskapspakker for å 
iverksette startinnsats på øyene. 
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Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
Stå på tilhenger/ være i båt med 
beredskapsavtale.  

   Bekledning av depotmannskaper 
   Tilgjengelig kjøretøy/ATV med 

hengerfeste på de største bebodde 
øyene, fast stasjonerte egnede 
kjøretøy på depotene. (depotene 
har hengere med brannvernutstyr, 
men ikke kjøretøy) 
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Scenario (hendelsesforløp) Dimensjonerende hendelse: D - Brann i område med begrenset slokkevann (kommunal vannforsyning uten 
tilstrekkelig trykk og -mengde) 

Sted: Kvammen 
Tid:  08:30 
Værforhold:  Sludd, nord-vest liten kuling 
Innsatstid/ antall mannskaper i 
innsats: 

Stasjon Sandstad – 5 mann etter 40 min, mannskapsbil + fremskutt enhet 
Stasjon Fillan – 8 mann etter 50 min, tankbil + mannskapsbil + fremskutt enhet 
Stasjon Sunde – 3 mann etter 60 min, tankbil + fremskutt enhet 

 

Kort beskrivelse av hendelsesforløpet:  

• Bekreftet boligbrann, overtent ved ankomst stasjon Sandstad.   
• Så snart første enhet er på plassen og orienterer om situasjonen, vil utrykning fra Stasjon Fillan avbrytes og de blir bedt om å snu. En vurdering 

om Sunde skal komme med tre mann eller om det er tilstrekkelig med tankbil og 1 mann.  
• Innsats på å redde nærliggende bygninger, vann må hentes fra tankbil eller åpen kilde (kan være lange avstander).  
• Vanskelig fremkommelighet for tunge kjøretøy (tankbil). 
• Bruk av båt for å komme frem med slukkeutstyr for bruk av sjøvann.  Båter bør være forhåndsrekvirert med kontaktpersoner på forskjellige 

plasser.  Dette bør være på plass, i tillegg til å ha en og/eller flere egne båter strategisk plassert i regionen.  

Nærområder som kan være i fare på grunn av hendelsen: 

• Nabobygg, (småbruk og fritidsbolig) 
• Terreng 

Worstcase scenario for Frøya og Hitra brann og redning: 

• Spredning til terreng i tørre perioder 
• Savnet person 
• Samtidige hendelser 

Dimensjonerende mål (ambisjonsnivå) 

A) Avgrense brann til gjeldende seksjon/ område 
B) Ingen skade på mannskap i innsats 
C) Skape god utholdenhet med tilgang på slokkevann 
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Ressursbehov  

Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
Øke mannskapsstyrke tilknyttet 
Fillan-/ Sistranda stasjon – 
opplever større utfordringer på 
dagtid (enkelte dager to 
mannskaper som møter ved 
alarm).  
Oppdimensjonering av styrken fra 
16 mann til 20 mann evt. vurdere 
vaktordning. 

Etablere avtale med vannverket 
Frøya for bruk av ATV som de 
disponerer. Vurdere avtale med 
Trønder energi som har to seks 
hjulinger. 

Innsats med ATV - opplæring i 
bruk av ATV, krevende å kjøre i 
terreng. 

Gjennomgang av eksisterende 
pumpekapasitet og vurdere 
anskaffelse av mer pumpekapasitet.  

Vurdere vaktordning på sjåfører for 
tungbil 

Inngå skriftlig avtale om 
disponering av ATV ved stasjon 
Sandstad.  
(Sandstad stasjon har fire ATV-er 
tilgjengelig gjennom mannskaper 
ved stasjonen – muntlig 
avtalefestet) 

Tilstrekkelig tilgang på 
mannskaper med tungbil sertifikat.  

Gjennomgang av slangekapasitet 
og vurdere anskaffelse av økt 
slangekapasitet 

Stile krav om bosted og 
arbeidssted nær stasjonene ved 
nyansettelser 

Etablere logistikk rutiner 
(etterforsyning av utstyr, 
forpleining mv. ) 

Utvikle lederkompetanse på 
innsatsleder (0.1) og 
utrykningsleder (1.9) 

Transportkapasitet for pumper/ 
slanger i terreng.  

System/ rutiner for 
mannskapsflytting av mannskaper 
mellom stasjoner for 
kapasitetsøkning og 
sideforskyvning ved langvarig 
innsats.  

  Whiteboardtavle tilgjengelig i 
kjøretøy (01-bil) 

   Digitale kart over 
brannventiler/brannkummer (gjerne 
på Locus) 
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Scenario (hendelsesforløp) Dimensjonerende hendelse: E - Brann i båt/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg 

Sted: Omsøyholman, Frøyfjorden 
Tid:  18:00, onsdag 
Værforhold:  Sør-vest frisk bris, opphold 
Innsatstid/ antall mannskaper i 
innsats: 

Stasjon Sistranda – 4 mannskap, 35 min til kai i påvente av båt – 15 min kjøretid i båt ut til flåten - ankom 
flåte etter 60 min 
01 Frøya ankom kai etter 25 min.  
Stasjon Fillan – 6 mannskap, fremskutt enhet + mannskapsbil, 25 min til kai  
Stasjon Sandstad – 4 mannskap, mannskapsbil + fremskuttenhet, 40 min til kai   
Redningsskøyta utkalt for å transportere lenser til flåten og bistå med å legge ut.  
Båt blir anskaffet under utrykningsfasen. 
Helikopter kan bistå med berging av personell.  Ca 25-35 min.  

 

Kort beskrivelse av hendelsesforløpet:  

• Brann i båt som ligger inntil forflåten, bensin lagret inntil veggen på flåten 
• Servicebåt fra havbruksnæringen frakter mannskaper ut, mulig å drive slukkeinnsats fra servicebåt via bærbare pumper.  
• Noen mannskaper går på flåten for å drive slukking derfra, slukkeinnsats med bærbare pumper 
• Røykdykkere forsøker å drive slukking om bord i båten.  
• Redningsskøyte etablerer seg for å legge ut lenser. 
• Havtrans/andre servicbåter fra oppdrettsnæringen ankom ulykkesstedet for bistand med slokking.  
• Brann slokket etter et par timer 
• Sprekk i vinduer mv. på forflåte pga. varme 
• Slepebåt rekvireres av båteier for slep til verft.  

Nærområder som kan være i fare på grunn av hendelsen: 

• Forflåte/tilkomstbåter 

Worstcase scenario for Frøya og Hitra brann og redning: 

• Forurensning til sjø. 
• Savnet person om bord i båt/flåte. 
• Samtidige hendelser 
• Sterk vind og dårlig sikt kan øke responstid, og evnen til slukking/berging av personell.  
• Ved sein varsling/alarmering av mannskaper på flåten, kan brannen ha spredd seg mellom båt og flåte. 
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Dimensjonerende mål (ambisjonsnivå) 

A) Avgrense brann til gjeldende seksjon/ område 
B) Unngå tap av liv og evakuere ut personer som befinner seg i området/ på objektet 
C) Etablere felles situasjonsforståelse hos mannskaper som settes i innsats 
D) Etablere rask kontakt og samarbeid med kjentmann 
E) Ingen skade på mannskap i innsats 
F) Skape god utholdenhet - utføre røykdykkeinnsats i 60 min kontinuerlig (3 dykk) 
G) Begrense miljøkonsekvens – både i forhold til skade på flåte og slokkevann 

Ressursbehov  

Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
Øke mannskapsstyrke tilknyttet 
Fillan-/ Sistranda stasjon – 
opplever større utfordringer på 
dagtid (enkelte dager to 
mannskaper som møter ved 
alarm).  
Oppdimensjonering av styrken fra 
16 mann til 20 mann evt. vurdere 
vaktordning. 

Etablere overordnet strategi for 
denne type hendelser – skal 
brannen slukkes 

Mannskapenes kompetanse om 
oppdrettsflåter må utvikles 

Tilstrekkelig båtkapasitet gjennom 
avtale med garantert responstid og 
krav til båtstørrelse og muligheter 
for innsats (eksempelvis pumpe). 
Båt må være tilpasset 
brannvesenets behov 

Stile krav om bosted og 
arbeidssted nær stasjonene ved 
nyansettelser 

Avklare ansvarsforhold knyttet til 
forflåtene, Sjøfartsdirektoratet/ 
brannvesen. (Gjelder alle, men 
særskilt Salmars havmerd) 

Befaring – kjentmannsrunder – 
etablere rutiner for gjennomføring 
(objekter med innsatsplaner). 

Pumpekapasitet for å kunne 
iverksette innsats, spesielt knyttet 
opp mot havmerd.  

System/ rutiner for 
mannskapsflytting av mannskaper 
mellom stasjoner for 
kapasitetsøkning og 
sideforskyvning ved langvarig 
innsats. 

Etablere innsatsplaner for 
relevante objekter. 

Gjennomføre samvirkeøvelser med 
virksomheter for å få god 
kjennskap til objektene. 
Øvelsesplan bør etableres. 

Tilgang på båtkapasitet for 
utsetting av lenser 

  Utvikle lederkompetanse på 
innsatsleder (0.1) og 
utrykningsleder (1.9) 

Whiteboardtavle tilgjengelig i 
kjøretøy (01-bil) 

   Etablere beredskapspakker for å 
iverksette innsats på denne type 
objekter. Stå på tilhenger/ være i 
båt med beredskapsavtale 
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Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
   Kart som viser oppdrettsflåter sine 

posisjoner – kart bør også være 
digitale.  
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Scenario (hendelsesforløp) Dimensjonerende hendelse: F - Stor vegtrafikkulykke 

Sted: Frøyatunnelen,  
Tid:  Fredag, 15:00  
Værforhold:  Vindtrekk 4-5 knop retning Frøya (75-80% av tiden vil røyk gå mot Frøya). 
Innsatstid/ antall mannskaper i 
innsats: 

Tunnelportal Frøya 
Innsatsleder Frøya – ankommer innløp til tunnel etter 10 min  
Stasjon Sistranda – ankommer innløp til tunnel etter 15 min, 5 mannskaper – mannskapsbil 
Stasjon Sistranda – ankommer innløp til tunnel etter 20 min, 4 mannskaper – mannskapsbil + 2 mannskaper 
– tankbil. (Mannskapsbil 1.2 vil ivareta restberedskap fra Hammervika.)  
Nordskag stasjon vil bli anmodet om å komme til innløp tunnel etter 30 min – 3 mann fremskutt enhet 
 
Tunnelportal Hitra 
Innsatsleder Hitra – ankommer innløpt til tunnel etter 15 min 
Stasjon Fillan – ankommer innløp til tunnel etter 20 min - 2 mannskaper – fremskutt enhet 
Stasjon Fillan – ankommer innløp til tunnel etter 25 min – 5/2 mannskaper – mannskapsbil/ tankbil 
Stasjon Sandstad – ankommer innløp til tunnel etter 40 min – 5 mannskaper – mannskapsbil + 
fremskuttenhet 

 

Kort beskrivelse av hendelsesforløpet:  

• Trafikkulykke på flaten ved fartsmåler i retning Frøya. Involverer to lastebiler, brann i kjøretøy, en personbil (5 personer) har kjørt inn i ett av 
vogntoget 

• Innsatsleder Frøya ankommer tunnelløp etter 10 minutter etablerer et basepunkt. Ved ankomst så kommer det svart røyk ut av tunnel, dialog 
med 110-sentralen for å forsterke trekkretning fra VTS.    

• Innsatsleder Hitra ankommer tunnelløp etter 15 minutter etablerer et basepunkt, etablerer kontakt med innsatsleder Frøya under utrykning.   
• Starter innsats fra Hitra, røykdykker enhet går inn. Tankbil og mannskapsbil kjører inn i tunnel med røykdykkerutstyr drive begrensende 

slokkeinnsats for å redde ut folk. Etablere vannvegg for å kunne arbeidet med å redde personer ut av kjøretøy.  
• Forsøke å starte livreddende innsats for å få ut skadde fra kjøretøy – kan sitte fastklemt.  
• Informasjonsinnhenting fra folk som kommer ut av tunnelen båe på Hitra og Frøya siden.   
• Spyling av tunnel tak og vegger for å senke temperatur, hindre nedfall og dermed sikre arbeidsforhold for mannskaper (HMS) 
• Ivaretakelse av personer som kommer ut av tunnelen.  
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Nærområder som kan være i fare på grunn av hendelsen: 

• Ingen 

Worstcase scenario for Frøya og Hitra brann og redning: 

• Tunnel blir ødelagt og øysamfunnet blir isolert.  
• Folk sitter fast i tunnel og ikke får evakuert seg selv.  
• Kjøretøy med personer sitter fast bak brennende vogntog på Frøyasiden, vil gjøre at brannmannskaper kommer ikke til. Ikke mulig med innsats 

fra Frøya siden.  
• Ulykke med turbuss involvert.    
• Samtidige hendelser.  
• På grunn av manglende kamera i tunellen, er det ikke mulig å få oversikt på hva som er inne i tunellen. 
• Hitratunellen: Vindtrekk i retning Hitra ca 75% av tiden, og da vil røyk gå mot Hitra.  Dette nødvendiggjør innsats fra Sunde-siden.  Sunde har 

ikke røykdykker og derfor må røykdykkere/mannskaper fraktes fra Hitra med båt.  Ingen fast båt er stasjonert på Sandstad.    

Dimensjonerende mål (ambisjonsnivå) 

A) Unngå tap av liv og evakuere ut personer som befinner seg i tunnel 
B) Skape oversikt over situasjonen og herunder etablere felles situasjonsforståelse hos mannskaper som settes i innsats 
C) Ingen skade på mannskap i innsats 
D) Skape god utholdenhet - utføre røykdykkeinnsats i 60 min kontinuerlig (3 dykk) 
E) Tidlig etablere lederstøtte for 01 (ELS) 

Ressursbehov  

Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
System/ rutiner for 
mannskapsflytting av mannskaper 
mellom Frøya og Hitra/ Hitra - 
Sunde for kapasitetsøkning på den 
side hvor innsats inn i tunnel er 
mulig.  

Etablere logistikk rutiner 
(etterforsyning av utstyr, 
forpleining mv. ) 

Utvikle lederkompetanse på 
innsatsleder (0.1) og 
utrykningsleder (1.9) 

Vannforsyning i tunnel må 
etableres, ikke nødvendigvis 
trykksatt helt ned i tunnel.  

Øke mannskapsstyrke tilknyttet 
Fillan-/ Sistranda stasjon – 
opplever større utfordringer på 
dagtid (enkelte dager to 
mannskaper som møter ved 
alarm).  

 Gjennomføre øvelser for 
mannskaper i tunnel (praktisk 
øvelse) og på ledernivå (table top) 
evt. kombinasjon.  

Arbeide for at det etableres 
overvåking i tunnelene 
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Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
Oppdimensjonering av styrken fra 
16 mann til 20 mann evt. vurdere 
vaktordning..    
Vurdere vaktordning på sjåfører for 
tungbil 

 Tilstrekkelig antall og tilgjengelig 
mannskaper med røykdykker 
kompetanse. 

Arbeide for at det etableres 
tilstrekkelig brannventilasjon 

Stile krav om bosted og 
arbeidssted nær stasjonene ved 
nyansettelser 

 Tilstrekkelig tilgang på mannskaper 
med tungbil sertifikat. 

Arbeide for økt belysning i tunnel 
inkl. lys i bankett 

  Økt førstehjelpskompetanse – 
herunder vurdere deltakelse i 
«Mens vi venter på ambulanse» for 
mannskapene på Hitra da de ikke 
er med på det prosjektet pr. juni 
2020. 

Kjøretøy for innsats i tunnel 
(tunnelredningsbil)– bør kunne 
benyttes for evakuering 
(fluktmasker), IR kamera på 
kjøretøy (foran og bak), utstyr for 
belysning – herunder vurdere 
elektrisk tunnelredningsbil. Bil uten 
forbrenningsmotor vil ha større 
mulighet til å operere i et tunnelrom 
med lite oksygen.  

  Alle mannskaper må ha 
grunnutdanning brannkonstabel 
(grunnkurs deltid) 

Vurdere anskaffelse av 
slokkeropbot, eksempelvis LUF60/ 
LUF MICRO 

   Utstyr for å kunne drive aktiv kjøling 
av tank. 

   Evakueringsmaske med Y-
koblinger 

   Evakueringstepper 
   Ha tilstrekkelig og tilpasset lysutstyr  
   Ha tilstrekkelig og tilpasset 

førstehjelpsutstyr i bilene. Dagens 
utrustning må gjennomgås. 

   Tilgang på nødvendig materiell for 
etterfylling av flasker – vurdere 
anskaffelse av bærbar kompressor 

   Ved bytte av kjøretøy (D 1.2) 
vurdere å anskaffe et mindre 
kjøretøy – fremskutt enhet.  



Beredskapsanalyse  
Frøya og Hitra brann og redning 
Oppdragsnr.: 5193367   Dokumentnr.: 5193367-BA-01   Versjon: A01 
  

2020-05-26  |  Side 43 av 58  

Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
   Redningssag (spesialsag beregnet 

for brannvesenets bruk i bl.a. ved 
uhell med store kjøretøy 

   Løfte/redningsputer for frigjøring av 
personer og kjøretøy klemt under 
store kjøretøy/konstruksjoner. (flere 
timer unna nærmeste 
bergingsselskap med 
løfteputeberedskap) 

   Fjernstyrt skum/vannkanon på bil 
for sikring og slukking. 
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Scenario (hendelsesforløp) Dimensjonerende hendelse: G – Ulykker med redningsbehov  

Sted: Vindmølle Eldsfjellet, fastklemt arbeider i mølletoppen 
Tid:  Fredag, dagtid 
Værforhold:  Nordvestlig kuling med snø og sluddbyger.  Utrykt for torden 
Innsatstid/ antall mannskaper i 
innsats: 

Innsatsleder Hitra – ankommer mølle etter 25 min 
Stasjon Fillan – ankommer trafostasjon for uttak av utstyr etter 35 min - 2 mannskaper – fremskutt enhet 
Stasjon Fillan – ankommer mølle etter 45 min – 4 mannskaper – mannskapsbil 
Stasjon Sandstad – ankommer mølle etter 60 min – 3 mannskaper – mannskapsbil + fremskutt enhet 
(Sandstad                                  tilbakekalles dersom det er tilstrekkelig oppmøte i Fillan, og ikke behov for 
hurtigfrigjøringsutstyr. 

 

Kort beskrivelse av hendelsesforløpet:  

• Fastklemt i fremre girhus. 
• Klemskade i lår/fot. 
• Trange og vanskelige arbeidsforhold 
• Vanskelig å føre fem innsatsutstyr.  
• Hente innsatsutstyr for redningsarbeider i høyden på møller fra trafostasjon, samt sambandsutstyr. 
• Avklare innsatsmetodikk, og kort gjennomgang/repetisjoner av rutiner/HMS. 
• Iverksette førstehjelp og klargjøring av pasient på båre, for uttransport/ nedfiring ut eller innvendig til ambulansepersonell på bakken 

(væravhengig). 

Nærområder som kan være i fare på grunn av hendelsen: 

• Ingen 

Worstcase scenario for Frøya og Hitra brann og redning: 

• Pasienten må reddes ned utvendig fra mølletoppen på grunn av skadeomfanget til pasienten. .  (væravhengig) 
• Brann i girhus og/eller i trafo.  Ikke mulig å gjennomføre innsats/redning. 
• Brannspredning til terreng.  Mangl på slokkevann.  

Dimensjonerende mål (ambisjonsnivå) 

A) Liv og helse 
B) Redde forulykket person ned fra vindmølle 
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Ressursbehov  

Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
 Utvikle lederkompetanse på 

innsatsleder (0.1) og 
utrykningsleder (1.9) 

Økt førstehjelpskompetanse – 
herunder vurdere deltakelse i 
«Mens vi venter på ambulanse» for 
mannskapene på Hitra da de ikke 
er med på det prosjektet pr. juni 
2020 

Ha tilstrekkelig og tilpasset 
førstehjelpsutstyr i bilene. Dagens 
utrustning må gjennomgås.  

  Kompetanse knyttet til opphold i 
vindmølle under innsats 

Whiteboardtavle tilgjengelig i 
kjøretøy (01-bil) 

  Øvelser for mannskapene knyttet til 
bruk av utstyr (seler, nedfiring mv). 
Øvelsesplan bør utarbeides.   

Tilgang på drone og behov for 
kompetanse knyttet til bruk, 
informasjonshåndtering.  
Etablere rutine for å rekvirere 
personer som pr. i dag har 
opplæring og tilgang til drone i 
kommunen.  
Det må også vurderes om 
brannvesenet selv skal ha tilgang til 
drone. 

  Redningskompetanse for andre 
sannsynlige scenarioer i ulike 
anleggsaktiviteter i regionen. (store 
bygg, vei/tunell/broarbeid m.m.) 

Ved bytte av kjøretøy (D 1.2) 
vurdere å anskaffe et mindre 
kjøretøy – fremskutt enhet.  

   Locus/ posisjonsverktøy i D/H11 i 
tillegg til i D/H01 

   Løfte/redningsputer for frigjøring av 
personer klemt under store 
konstruksjoner (flere timer unna 
nærmeste bergingsselskap med 
løfteputeberedskap). 
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Scenario (hendelsesforløp) Dimensjonerende hendelse: H – Helseoppdrag 

Sted: Dyrøya 
Tid:  22:00, Fredag, Januar 
Værforhold:  Snøbyger, lite vind 
Innsatstid/ antall mannskaper i innsats: Stasjon D1/Sistranda:  

D-01/Innsatsleder 2 mann etter 15 minutter 
D-11/mannskapsbil 4 mann etter 25 minutter 

 

Kort beskrivelse av hendelsesforløpet:  

• 6 år gammelt barn med pusteproblemer. Nedsatt bevissthet, skjelvinger og generelt sterkt redusert almenntilstand. 
• Ambulanse kjører fra Orkanger, beregnet ankomst 23:40 
• Bekymrede foreldre møter oss på stedet 
• Ingen kjent sykdomshistorikk 
• Høy temperatur i rommet hvor pasienten befinner seg 
• Pasienten reagerer positivt på oksygenbehandling og lufting/temperaturreduksjon i rommet. 
• God samhandling med AMK og ambulanse via samband under aksjonen. 
• Pasienten forblir stabil inntil ambulanse overtar. 

Nærområder som kan være i fare på grunn av hendelsen: 

• Ikke relevant 

Worstcase scenario for Frøya og Hitra brann og redning: 

• Ingen respons på behandling utført av brannvesenet. 
• Samtidskonflikt for brannvesenet 
• Lite tilgjengelig brannmannskaper 
• Ambulanse ytterligere forsinket pga. stenging av FV 714 (Bilberging og ekstremt dårlig føre) 
• Ikke flyforhold for helikopter 
• Forverring av pasientens tilstand 
• Hendelsen skjer i øyrekka (mindre pr.nå kompetente depotmannskaper og mye lengre tid før amb.personell er tilstede) 
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Dimensjonerende mål (ambisjonsnivå) 

A) Liv og helse 

Ressursbehov  

Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
  Økt førstehjelpskompetanse – 

herunder vurdere deltakelse i 
«Mens vi venter på ambulanse» for 
mannskapene på Hitra da de ikke er 
med på det prosjektet pr. juni 2020. 

Ha tilstrekkelig og tilpasset 
førstehjelpsutstyr i bilene. Dagens 
utrustning må gjennomgås også 
vurdere at det er tilgjengelig 
oksygen på alle kjøretøy (krever 
også kompetanse i bruk).   

  Øke frøstehjelpskompetanse på 
depot mannskap 

Førstehjelpspakker tilpasset for 
innsats i Øyrekka (også tilpasses 
kompetansenivå). 

  Gjennomføre øvelser med fokus på 
førstehjelp – øvelsesplan. 

Ved bytte av kjøretøy (D 1.2) 
vurdere å anskaffe et mindre 
kjøretøy – fremskutt enhet. 

   Locus/ posisjonsverktøy i D/H11 i 
tillegg til i D/H01 
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Scenario (hendelsesforløp) Dimensjonerende hendelse: I – Brann i terreng 

Sted: Hallaren 
Tid:  18:00, Fredag, Mai 
Værforhold:  Oppholdsvær, moderat/økende vind 
Innsatstid/ antall mannskaper i innsats: Stasjon D1/Sistranda:  

D-01/Innsatsleder 1 mann etter 15 minutter 
D-27/mannskapsbil 2 mann etter 20 minutter 
D-11/mannskapsbil 5 mann etter 25 minutter 
D-12/mannskapsbil 2 mann etter 30 minutter 
D-14/tankvogn 1 mann etter 40 minutter 

 

Kort beskrivelse av hendelsesforløpet:  

• Barns lek med ild har kommet ut av kontroll 
• Brann i et areal på ca. 2000 m2 ved brannvesenets ankomst 
• Nært brannkum gir god tilgang på slokkevann i området brannen har startet 
• Personer på stedet har startet enkel slukking/slukking med håndklær, ikke kontroll på brannen. 

Nærområder som kan være i fare på grunn av hendelsen: 

• Stor risiko for spredning til spredt bebyggelse og vanskelig tilgjengelig terreng  

Worstcase scenario for Frøya og Hitra brann og redning: 

• Kort spredningsvei til bebyggelse 
• Samtidskonflikt for brannvesenet 
• Lite tilgjengelig brannmannskaper 
• Sterk vind i uheldig retning 
• Ekstrem tørkeperiode 
• Spredning til vanskelig tilgjengelig område 

Dimensjonerende mål (ambisjonsnivå) 

B) Begrense spredning/Slokking 
C) Sikre liv og helse, varsle og evakuere (før Politi ankommer) 
D) Skape oversikt over situasjonen og herunder etablere felles situasjonsforståelse hos mannskaper som settes i innsats 
E) Ingen skade på mannskap i innsats 
F) Skape god utholdenhet  
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G) Tidlig etablere lederstøtte for 01 (ELS) 

Ressursbehov  

Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
Øke mannskapsstyrke tilknyttet 
Fillan-/ Sistranda stasjon – 
opplever større utfordringer på 
dagtid (enkelte dager to 
mannskaper som møter ved 
alarm).  
Oppdimensjonering av styrken fra 
16 mann til 20 mann evt. vurdere 
vaktordning. 

Generelle innsatsplaner for brann i 
terreng 

Utvikle lederkompetanse på 
innsatsleder (0.1) og 
utrykningsleder (1.9) 

Egnet beredskapshenger for brann 
i terreng (med nødvendig utstyr, 
lette pumper og slangemateriell) 

Stille krav om bosted og 
arbeidssted nær stasjonene ved 
nyansettelser 

Terrengbrannforebyggende arbeide, 
informasjon 

Kompetanse for teigledere. Lett lesbare og tilstrekkelig 
mengde kart - papirversjon. 

 Terrengbrannforebyggende arbeide, 
samhandling med landbruk og 
miljøavd. i kommunene.  

Gjennomføre øvelser med fokus på 
brann i terreng. Lederøvelser og 
mannskapsøvelser (Stab og felt) 
teknikk og taktikk. 

Ved bytte av kjøretøy (D 1.2) 
vurdere å anskaffe et mindre 
kjøretøy – fremskutt enhet. 

 Vurdere ‘’reservestyrke brann i 
terreng’’, egnede private personer, 
gjerne med ATV/relevante kjøretøy. 
(ansettelser og opplæring vil da 
også være ivaretatt på forhånd) – jf. 
krav i dimensjoneringsforskriften § 
4-12. 

Samhandlingsøvelse med 
FIG/Sivilforsvaret 

Locus/ posisjonsverktøy i D/H11 i 
tillegg til i D/H01 

 Alle innsatsledere må kjenne til 
lederstøttemuligheter og ordninger. 

Alle mannskaper må ha 
grunnutdanning brannkonstabel 
(grunnkurs deltid) 

Kjøretøy/ATV for transport i 
terreng, evt. bistandsavtaler 
private/kommunale kjøretøy. 

   Lyngbrannsmekker og løvblåsere i 
tilstrekkelig antall. 

   Samarbeidsavtale for bistand med 
gjødselvogner for vannspredning 
(slokking og branngater) 

   Enkel kameradrone for planlegging 
og oppfølging av innsatser. 
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Scenario (hendelsesforløp) Dimensjonerende hendelse: J – Akutt forurensning 

Sted: Sistranda 
Tid:  12:00, onsdag, Juni 
Værforhold:  Oppholdsvær, lite vind 
Innsatstid/ antall mannskaper i innsats: Stasjon D1/Sistranda:  

D-01/Innsatsleder 1 mann etter 10 minutter 
D-11/mannskapsbil 5 mann etter 10 minutter 
D-12/mannskapsbil 4 mann etter 15 minutter 

 

Kort beskrivelse av hendelsesforløpet:  

• Tankbil med drivstoff har fått skadet fylleventiler etter påkjørsel av betongkloss nært fylleanlegg 
• Pågående lekkasje av diesel (5000 liter på bilens tank)  

Nærområder som kan være i fare på grunn av hendelsen: 

• Nært sjø 
• Nært FV 714 

Worstcase scenario for Frøya og Hitra brann og redning: 

• Hendelsen blir sent varslet 
• Bensin lekker ut (i stedet for diesel) 
• Samtidskonflikt for brannvesenet 
• Lite tilgjengelig brannmannskaper 
• Lekkasje inn i nærliggende kjøpesenter sin kjelleretasje 

Dimensjonerende mål (ambisjonsnivå) 

a) Sikre liv og helse, evakuere personer i risikoområdet 
b) Skape oversikt over situasjonen og herunder etablere felles situasjonsforståelse hos mannskaper som settes i innsats 
c) Sikre miljøverdier 
d) Sikre materielle verdier 
e) Ingen skade på mannskaper i innsats 
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Ressursbehov  

Dimensjonering (mannskap) Ledelse og Strategi Kompetanse og metode Materiell 
Øke mannskapsstyrke tilknyttet 
Fillan-/ Sistranda stasjon – 
opplever større utfordringer på 
dagtid (enkelte dager to 
mannskaper som møter ved 
alarm).  
Oppdimensjonering av styrken fra 
16 mann til 20 mann evt. vurdere 
vaktordning. 

Innsatsplaner for akutt forurensning Utvikle lederkompetanse på 
innsatsleder (0.1) og 
utrykningsleder (1.9) 

Tettemateriale tilpasset dagens 
farliggodstransport. 

Stille krav om bosted og 
arbeidssted nær stasjonene ved 
nyansettelser 

Alle innsatsledere må kjenne til 
lederstøttemuligheter og IUA’s rolle 
i større slike hendelser. 

Kompetanse for skadestedsledelse 
og teigledelse 

Utstyr for kontrollert avtapping, 
oppsamling og lagring 

  Gjennomføre øvelser med fokus 
på akutt forurensning 

Drone for tidlig oversikt, og 
oppfølging utover i hendelsen. 
(spesielt hendelser i/ ved sjø/ vann) 

  Delta på øvelser med relevante 
samarbeidspartnere (IUA/ 
Kystverket) 

Locus/posisjonsverktøy i D/H11 i 
tillegg til i D/H01 

  Alle mannskaper må ha 
grunnutdanning brannkonstabel 
(grunnkurs deltid) 

Avtale med kranbilselskap for 
utkjøring av lensemateriale. 
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Vedlegg 3 – Oppfølgingsplan 
Oppfølgingsplanen viser en oppsummering av de forhold som er identifisert gjennom beredskapsanalysen. FHBR må videreutvikle oppfølgingsplanen 
knyttet til ansvarsfordeling, frister og status. Planen skal være et levende dokument i organisasjonene. Behovene identifisert gjennom analysen vil 
hjelpe til å nå gjeldende forskriftskrav samt bidra til å videreutvikle organisasjonene, øke mannskapenes kunnskap og kompetanse. Ved gjennomføring 
av denne oppfølgingsplanen vil det sikre en bedre brann- og ulykkesberedskap i Frøya og Hitra kommuner.  

ID Identifisert behov Kommentar Oppfølging/ 
ansvar 

Frist Status 

Område: Dimensjonering (organisering/ mannskap/ struktur) 
D1 Øke mannskapsstyrke tilknyttet Fillan-/ Sistranda 

stasjon – opplever større utfordringer på dagtid 
(enkelte dager to mannskaper som møter ved 
alarm).  
Oppdimensjonering av styrken fra 16 mann til 20 
mann evt. vurdere vaktordning. 

    

D2 Vurdere vaktordning på sjåfører for tungbil     
D3 Stile krav om bosted og arbeidssted nær 

stasjonene ved nyansettelser 
    

D4 System/ rutiner for mannskapsflytting av 
mannskaper mellom stasjoner for kapasitetsøkning 
og sideforskyvning ved langvarig innsats. 

    

D5 Gjennomgå status på depot mannskaper     
D6 Vurdere å flytte stasjon Nordskag til et egnet 

område som sikrer samlokalisering med Salmar. 
Det vil kunne gi synergieffekter med Salmars 
industrivern, et bedre egnet lokale og raskere 
tilgang til mannskaper.  

    

Område: Ledelse og Strategi 
L1 Etablere logistikk rutiner (etterforsyning av utstyr, 

forpleining mv. ) 
    

L2 Etablere rutiner for kontakt med kjentmann på 
virksomhetene samt vedlikeholde kontakt og 
informasjonsutveksling 

    

L3 Sørge for kompetansedeling mellom forebyggende 
og beredskap 

    

L4 Etablere innsatsplaner for relevante objekter.     
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ID Identifisert behov Kommentar Oppfølging/ 
ansvar 

Frist Status 

L5 Kjennskap til kommunens/ helse og omsorgs 
overordnede strategi og planverk knyttet til 
evakuering, transport, lokaler mv.   
Samarbeid mellom kommunale enheter/ 
tjenesteområder. 

    

L6 Styrking av det forebyggende arbeidet     
L7 Etablere rutine for sentral oppfølging overfor 

depotene knyttet til vedlikehold av utstyr og 
kartlegge status på utstyr 

    

L8 Dialog og kontakt med nettselskap knyttet til 
mulighet for å koble ut strøm.  

    

L9 Etablere avtale med vannverket Frøya for bruk av 
ATV som de disponerer. Vurdere avtale med 
Trønder energi som har to seks hjulinger.  

    

L10 Inngå skriftlig avtale om disponering av ATV ved 
stasjon Sandstad. 
(Sandstad stasjon har fire ATV-er tilgjengelig 
gjennom mannskaper ved stasjonen – muntlig 
avtalefestet) 

    

L11 Etablere overordnet strategi for brann på fôrflåter 
(generell innsatsplan) 

    

L12 Avklare ansvarsforhold knyttet til forflåtene, 
Sjøfartsdirektoratet/ brannvesen. (Gjelder alle, men 
særskilt Salmars havmerd) 

Pågår    

L13 Generelle innsatsplaner for brann i terreng     
L14 Terrengbrannforebyggende arbeide, informasjon     
L15 Terrengbrannforebyggende arbeide, samhandling 

med landbruk og miljøavd. i kommunene.  
    

L16 Vurdere ‘’reservestyrke brann i terreng’’, egnede 
private personer, gjerne med ATV/relevante 
kjøretøy. (ansettelser og opplæring vil da også 
være ivaretatt på forhånd) – jf. krav i 
dimensjoneringsforskriften § 4-12. 

    

L17 Alle innsatsledere må kjenne til 
lederstøttemuligheter og ordninger. Herunder IUAs 
rolle i definerte hendelser.  

    

L18 Innsatsplaner for akutt forurensning     
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ID Identifisert behov Kommentar Oppfølging/ 
ansvar 

Frist Status 

Område: Kompetanse 
K1 Tilstrekkelig antall og tilgjengelig mannskaper med 

røyk/kjemikaliedykker kompetanse. 
    

K2 Tilstrekkelig tilgang på mannskaper med tungbil 
sertifikat. 

    

K3 Utvikle lederkompetanse på innsatsleder (0.1) og 
utrykningsleder (1.9) 

    

K4 Gjennomføre samvirkeøvelser med virksomheter 
for å få god kjennskap til objektene. Øvelsesplan 
bør etableres.  

    

K5 Befaring – kjentmannsrunder – etablere rutiner for 
gjennomføring (objekter med innsatsplaner). 

    

K6 Økt førstehjelpskompetanse – herunder vurdere 
deltakelse i «Mens vi venter på ambulanse» for 
mannskapene på Hitra da de ikke er med på det 
prosjektet pr. juni 2020. 

    

K7 Alle mannskaper må ha grunnutdanning 
brannkonstabel (grunnkurs deltid) 

    

K8 Kompetanseøkning på depotmannskapene.       
K9 Gjennomgang og vurdere etablering av faste 

punkter tilrettelagt for å hente slokkevann fra sjø. 
    

K10 Innsats med ATV - opplæring i bruk av ATV, 
krevende å kjøre i terreng. 

    

K11 Mannskapenes kompetanse om oppdrettsflåter må 
utvikles 

    

K12 Gjennomføre øvelser for mannskaper i tunnel 
(praktisk øvelse) og på ledernivå (table top) evt. 
kombinasjon 

    

K13 Kompetanse knyttet til opphold i vindmølle under 
innsats 

    

K14 Øvelser for mannskapene knyttet til bruk av utstyr 
(seler, nedfiring mv). Øvelsesplan bør utarbeides.   

    

K15 Redningskompetanse for andre sannsynlige 
scenarioer i ulike anleggsaktiviteter i regionen. 
(store bygg, vei/tunell/broarbeid m.m.) 

    

K16 Øke frøstehjelpskompetanse på depot mannskap     
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ID Identifisert behov Kommentar Oppfølging/ 
ansvar 

Frist Status 

K17 Kompetanse for skadestedsledelse og teigledelse     
K18 Gjennomføre øvelser med fokus på brann i terreng. 

Lederøvelser og mannskapsøvelser (Stab og felt) 
teknikk og taktikk. 

    

K19 Samhandlingsøvelse med FIG/Sivilforsvaret     
K20 Gjennomføre øvelser med fokus på akutt 

forurensning 
    

K21 Delta på øvelser med relevante 
samarbeidspartnere (IUA/ Kystverket) 

    

Område: Materiell 
M1 Tilstrekkelig utstyr for å kunne iverksette 

overtrykksventilering 
    

M2 Tilstrekkelig utstyr for innsatslederkamera (IR)     
M3 Whiteboardtavle tilgjengelig i kjøretøy (01-bil)     
M4 Tilgang på drone og behov for kompetanse knyttet 

til bruk, informasjonshåndtering.  
Etablere rutine for å rekvirere personer som pr. i 
dag har opplæring og tilgang til drone i kommunen.  
Det må også vurderes om brannvesenet selv skal 
ha tilgang til drone.  

    

M5 Redningssag (spesialsag beregnet for 
brannvesenets bruk i bl.a. brann og 
redningsinnsatser i kompliserte/store byggverk/  
konstruksjoner og ved ulykker som involverer store 
kjøretøy 

    

M6 Kjemikalievernutstyr – må vurderes om dette er 
tilstrekkelig i forhold til langvarig innsats.  

    

M7 Ved bytte av kjøretøy (D 1.2) vurdere å anskaffe et 
mindre kjøretøy – fremskutt enhet.  

    

M8 Tilgang på nødvendig materiell for etterfylling av 
flasker – vurdere anskaffelse av bærbar 
kompressor 

    

M9 Utstyr for å kunne drive aktiv kjøling av tanker mv.      
M10 Ha tilstrekkelig og tilpasset førstehjelpsutstyr i 

bilene. Dagens utrustning må gjennomgås. 
    

M11 Ha tilstrekkelig og tilpasset lysutstyr      
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ID Identifisert behov Kommentar Oppfølging/ 
ansvar 

Frist Status 

M12 Vurdere anskaffelse av slokkeropbot, eksempelvis 
LUF60/ LUF MICRO 

    

M13 Digitale kart over brannventiler/brannkummer 
(gjerne på Locus)  

    

M14 Digitale plantegninger for relevante bygg og 
anlegg, minimum for særskilte brannobjekt.  

    

M15 Anskaffe flere Fluktmasker og tilhørende Y-
koblinger. 

    

M16 Evakueringstepper     
M17 Tilstrekkelig båtkapasitet gjennom avtale med 

garantert responstid og krav til båtstørrelse og 
muligheter for innsats (eksempelvis pumpe). Båt 
må være tilpasset brannvesenets behov 

    

M18 Gjennomgang av depoenes utstyr, herunder om 
dette er tilstrekkelig for nødvendig innsats. I dette 
må også innsatsbekledningen gjennomgås og 
forbedres.  

    

M19 Ha tilgjengelig utstyr for å kunne etablere 
vannvegg, samt slukkespyd for ‘’utvendig innsats 
innvendig’’. 

    

M20 Etablere beredskapspakker for å iverksette 
startinnsats på øyene. Stå på tilhenger/ være i båt 
med beredskapsavtale. 

    

M21 Bekledning av depotmannskaper     
M22 Tilgjengelig kjøretøy/ATV med hengerfeste på de 

største bebodde øyene, fast stasjonerte egnede 
kjøretøy på depotene. (depotene har hengere med 
brannvernutstyr, men ikke kjøretøy) 

    

M23 Transportkapasitet for pumper/ slanger i terreng.     
M24 Gjennomgang av slangekapasitet og vurdere 

anskaffelse av økt slangekapasitet 
    

M25 Gjennomgang av eksisterende pumpekapasitet og 
vurdere anskaffelse av mer pumpekapasitet 

    

M26 Pumpekapasitet for å kunne iverksette innsats, 
spesielt knyttet opp mot havmerd. 

    

M27 Tilgang på båtkapasitet for utsetting av lenser     
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M28 Etablere beredskapspakker for å iverksette innsats 
på denne type objekter. Stå på tilhenger/ være i båt 
med beredskapsavtale 

    

M29 Kart som viser oppdrettsflåter sine posisjoner – 
kart bør også være digitale.  

    

M30 Vannforsyning i tunnel må etableres, ikke 
nødvendigvis trykksatt helt ned i tunnel. 

    

M31 Arbeide for at det etableres overvåking i tunnelene     
M32 Arbeide for at det etableres tilstrekkelig 

brannventilasjon 
    

M33 Arbeide for økt belysning i tunnel inkl. lys i bankett     
M34 Kjøretøy for innsats i tunnel (tunnelredningsbil)– 

bør kunne benyttes for evakuering (fluktmasker), 
IR kamera på kjøretøy (foran og bak), utstyr for 
belysning – herunder vurdere elektrisk 
tunnelredningsbil. Bil uten forbrenningsmotor vil ha 
større mulighet til å operere i et tunnelrom med lite 
oksygen. 

    

M35 Løfte/redningsputer for frigjøring av personer og 
kjøretøy klemt under store kjøretøy/konstruksjoner. 
(flere timer unna nærmeste bergingsselskap med 
løfteputeberedskap) 

    

M36 Fjernstyrt skum/vannkanon på bil for sikring og 
slukking. 

    

M37 Locus/ posisjonsverktøy i D/H11 i tillegg til i D/H01     
M38 Førstehjelpspakker tilpasset for innsats i Øyrekka 

(også tilpasses kompetansenivå). 
    

M39 Egnet beredskapshenger for brann i terreng (med 
nødvendig utstyr, lette pumper og slangemateriell) 

    

M40 Lett lesbare og tilstrekkelig mengde kart - 
papirversjon. 

    

M41 Kjøretøy/ATV for transport i terreng, evt. 
bistandsavtaler private/kommunale kjøretøy. 

    

M42 Lyngbrannsmekker og løvblåsere i tilstrekkelig 
antall. 

    

M43 Samarbeidsavtale for bistand med gjødselvogner 
for vannspredning (slokking og branngater) 
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M44 Tettemateriale tilpasset dagens farliggodstransport.     
M45 Utstyr for kontrollert avtapping, oppsamling og 

lagring 
    

M46 Avtale med kranbilselskap for utkjøring av 
lensemateriale. 
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Sammendrag 
 

Frøya brann og redning, og Hitra brann og redning er i dag de to brannvesenene som har ansvar for brann- 
og ulykkesberedskap i tillegg til det systematiske risikobaserte brannforebyggende arbeidet i kommunene 
Frøya og Hitra. Denne analysen har vurdert det forebyggende arbeidet samlet for et felles brannvesen, Frøya 
og Hitra brann og redning. 
 
Kravene til det forebyggende arbeidet er omfattende, samtidig som det er et svært viktig arbeid for å forhindre 
at uønskede hendelser skjer i kommunene, samt bidra til å redusere konsekvenser dersom det inntreffer 
alvorlige hendelser. I arbeidet med denne forebyggendeanalysen fremmes tilrådninger om enhetens 
prioriteringer basert på krav i lov og forskrift, risikobildet (ROS) og identifiserte sårbarhetsfaktorer. Arbeidet 
med den forebyggende analysen har avdekket at Frøya og Hitra kommuner må iverksette et større arbeid for 
å løfte det brannforebyggende arbeidet for å kunne tilfredsstille gjeldende forskriftskrav. 
 
Dagens organisering med felles forebyggende avdeling, men der hvert brannvesen har sin egen forebyggende 
leder fremstår som en mindre egnet måte å drive det forebyggende arbeidet på. Samtidig avdekker arbeidet 
med analysen at det er utfordringer med å oppnå totalt 1,4 årsverk forebyggende arbeid da andre oppgaver 
blir prioritert foran. I utgangspunktet skal totalt 1,4 årsverk forebyggende arbeid være tilstrekkelig i forhold til 
gjeldende forskriftskrav. Forskrift om brannforebygging stiller krav om at brannvesenets forebyggende 
avdeling skal være slik bemannet og ha slik kompetanse at de krav som stilles til brannvesenets gjennomføring 
av forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles. Norconsult er av den oppfatning at dagens 
organisering og utøvende arbeid ikke tilfredsstiller dette kravet. 
 
Det forebyggende arbeidet i de to kommunene vurderes å kunne være svært viktig da en har en rekke områder 
med lang utrykningstid, i tillegg til øyrekka med dens utfordringer. Videre er det mange fremmedarbeidere i de 
to kommunene og gjennom arbeidet med analysen påpekes det problematikk med ombygging av 
næringslokaler til hybelhus mv. Et godt forebyggende arbeid i kommunene vurderes derfor å kunne være et 
direkte og godt konsekvensreduserende tiltak.  

Norconsult tilråder at hovedaktiviteten for det forebyggende arbeidet er omstrukturering av dagens 
organisasjon og utførende forebyggende arbeid. Når det er på plass vil den viktigste oppgaven videre være 
rettet mot § 13 objekter, både kartlegging og hjemling av disse, samt gjennomføre risikovurderinger av dem. 
Dette vurderes å være et svært omfattende arbeid gitt dagens registreringsstatus for disse objektene. 

Målene som er satt for 2020 vurderes som svært tøffe gitt dagens status på det forebyggende arbeidet. Det 
tilrådes derfor at det i en periode tilføres ytterligere ressurser til det brannforebyggende arbeidet, utover 
forskriftens minstekrav. Gitt dagens status på det forebyggende arbeidet bør det også søkes samarbeid med 
andre brannvesen som kan være med å bidra til utvikling av det forebyggende arbeidet på Frøya og Hitra. En 
slik samarbeidsform kan være av forskjellig art, eksempelviskjøp av tjenester, hospitering, 
kunnskapsoppbygging, etablering av nettverk mv. Uansett valg av samarbeidsform er det viktig for 
kommunene Frøya og Hitra at det forebyggende arbeidet løftes og prioriteres i tiden fremover.  
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1 Innledning 
Frøya og Hitra Brann og Redning (FHBR) skal arbeide systematisk med å forebygge brann i kommunene. 
Forebygging i kombinasjon med en stående beredskap har som mål at ingen av kommunenes innbyggere skal 
omkomme i brann. Skader på materielle verdier og miljø skal reduseres i størst mulig grad. Allmenheten skal 
få nødvendig informasjon og opplæring i forebygging og bekjempelse av branntilløp. FHBR skal gjennomføre 
risikobaserte tilsyn med bygninger og fyringsanlegg. FHBR har felles forebyggendeavdeling (forebyggende 
brannvern), men med hver sin leder.  
 
Denne analysen skal hjelpe til i prioriteringen av det forebyggende arbeidet ved FHBR.  
 

1.1 Hva er en forebyggendeanalyse? 

En forebyggendeanalyse er ikke et etablert begrep eller en formalisert analysemetode i dag. Det finnes ulike 
oppsett for slike utredninger hos brann- og redningsvesen rundt om i landet. Utgangspunktet for en slik analyse 
er også ofte svært ulikt fra brannvesen til brannvesen. Det finnes ikke et eget egnet veiledningsmateriell fra 
DSB om hvordan en forebyggendeanalyse bør gjennomføres, og hva den skal inneholde. 

En slik analyse skal blant annet bidra til å fastsette satsningsområder for det forebyggende arbeidet. Basert 
på disse satsingsområdene skal det angis mål, og deretter skal det legges en plan for hvilke oppgaver og tiltak 
som må til for å nå disse målene. Analysen skal til slutt identifisere behovet for hva som kreves av ressurser 
og kompetanse for å sikre måloppnåelse.  

Brann- og eksplosjonsvernloven §11 beskriver brannvesenets oppgaver i kommunene slik: 
 

a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann,  
farer ved brann, brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker  

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn  
c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med  

håndtering av farlig stoff og ved transport av farlig gods på veg og jernbane 
d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i  

krigs- og krisesituasjoner 
e) være innsatsstyrke ved brann  
f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der dette er bestemt 

med grunnlag i kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse   
g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder  

innenfor eller utenfor den norske territorialgrensen 
h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg 

 
Punkt a-d, samt punkt h, beskriver forebyggende-oppgavene. Forskrift om brannforebygging §14-20 definerer 
kommunenes forebyggende plikter. Kommunene skal kartlegge sannsynligheten for brann og de 
konsekvenser brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier, og planlegge det forebyggende arbeidet 
basert på disse resultatene.  

Kartleggingen som er beskrevet i forskriften handler om å gjøre seg kjent med risiko i sitt eget område. 
Gjennom analysen identifiseres ulike utfordringer Frøya og Hitra kommuner har i forhold til geografi, 
befolkning, næringsliv og liknende. Disse forholdene bør påvirke det forebyggende arbeidet.  Analysen søker 
å identifisere på hvilken måte denne påvirkningen kan styres ved å organisere og gjennomføre det 
forebyggende arbeidet på en gjennomtenkt og effektiv måte.  

Norconsults metodikk er nærmere beskrevet i kapittel 3. 
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1.2 Underlag fra Frøya og Hitra brann og redning 

Denne analysen bygger på følgende dokumentasjon mottatt fra FHBR: 

• Helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for Frøya kommune. 
• Årsrapporter på forebyggende brannvern 2019 
• Risiko- og sårbarhetsanalyse, Brann- og ulykkesrisiko – Frøya kommune og Hitra kommune, versjon 

J03, 2020-09-25 
• GAP-analyse, Frøya og Hitra Brann og redning, versjon J03, 2020-09-25 
• Utredning og ROS for brannsamarbeid Frøya BR /TBRT (2016-09-05), Resultater fra arbeidsmøter 

vedrørende ROS-analyse Frøya 
• Bakgrunnsmateriale, Kommunestyremøte Frøya, 2017-01-26. Utredning sammenslåing FBR og 

TBRT.  

I tillegg har det vært en betydelig informasjonsutveksling gjennom to avholdte arbeidsmøter, jf. kap. 3.2.  

1.3 Forebyggende arbeid 

Det forebyggende arbeidet i de to kommunene er i stor grad basert på informasjon og motivasjonstiltak. 
Tradisjonell tilsynsvirksomhet har vært mindre prioritert i dette arbeidet. Frøya og Hitra har i størrelsesorden 
90 -100 objekter som går inn under § 13.  I 2019 ble det gjennomført 12 tilsyn på Hitra og 4 tilsyn på Frøya.  
 
Etter at den nye forebyggendeforskriften ble gjeldende fra 2016, har rammene for hvordan man skal drive 
forebyggende arbeid endret seg. Tilsynsvirksomheten skal være risikobasert, og det åpnes for å benytte seg 
av andre tiltak enn tradisjonelle tilsyn. Dette er i liten grad implementert i FHBR.  
 
Kapittel 4 i forebyggendeforskriften omhandler kommunenes plikter, og beskriver hvordan kommunene skal 
arbeide med brannforebygging: 
 
§14  Kartlegging av risikoen for brann 
§15  Planlegging av det forebyggende arbeidet 
§16  Gjennomføring av det forebyggende arbeidet 
§17  Feiing og tilsyn med fyringsanlegg 
§18  Risikobasert tilsyn 
§19  Andre tiltak mot brann 
§ 20  Evaluering av det forebyggende arbeidet 
§ 21  Vannforsyning 
§ 22  Kommunens dokumentasjon 
 

1.4 Organisering av forebyggende brannvern 

Hitra og Frøya har felles forebyggendeavdeling. Men de to brannvesenene har hver sin leder forebyggende. 
Totalt er det 1,4 stillingshjemler til forebyggende arbeid fordelt med 0,7 stillingshjemler pr. brannvesen. I tillegg 
er det 3 stillingshjemler som utgjør feiertjenesten i de to kommunene. Der er det også hjemmel til ytterligere 
en stilling som ikke er benyttet pr. i dag.   
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2 ROS-analyse Frøya og Hitra brann og redning 
I 2019 ble det utarbeidet en felles ROS-analyse for Frøya og Hitra brann og redning. Arbeidet med ROS-
analysen ble organisert og gjennomført gjennom arbeidsmøter der det ble gjennomført en fareidentifikasjon 
og fastsettesel av risikonivå. I arbeidet var også brannvesenets sentrale personellressurser innen det 
forebyggende arbeidet med.  

Vurderinger av sannsynlighet og konsekvens i ROS-analysen er delvis begrunnet med statistikk, delvis med 
egne erfaringer og vurderinger. Det er også trukket inn erfaringer og kjennskap til andre brannvesen.  

I ROS-analysen ble følgende uønskede hendelser identifisert: 

1. Industribrann/-eksplosjon 
2. Brann i renovasjon-/gjenvinningsanlegg 
3. Farlig stoff - brann/eksplosjon/utslipp 
4. Stor brann i helse-/omsorgsinstitusjon 
5. Brann i hotell 
6. Brann i overnattingssted (annet sted enn hotell) 
7. Brann i overnattingssted på Øyrekka 
8. Brann i leirskole 
9. Sentrumsbrann med stort evakueringsbehov 
10. Brann i lokale med store menneskeansamlinger 
11. Boligbrann (eldre hjemmeboende, personer med ulik kulturell bakgrunn, rus/psykiatri, 
12. Brann i landbrukseiendom 
13. Brann i kraft-/trafostasjon 
14. Stor skog-/lyngbrann 
15. Brann i område med begrenset slokkevanns-kapasitet (kommunal vannforsyning med 

tilstrekkelig trykk og -mengde) 
16. Brann i hyttefelt/campingplass 
17. Stor skipsulykke med passasjerskip og hurtigbåter 
18. Brann i båt i gjeste-/båthavner 
19. Brann i båt/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg 
20. Brann i brønnbåter/fôr-båter 
21. Brann i båthotell 
22. Transport av farlig gods på vei 
23. Stor vegtrafikkulykke 
24. Småflyulykke 
25. Akutt forurensning sjø 
26. Ekstremvær 
27. Ulykker med redningsbehov 
28. Helseoppdrag 
29. PLIVO-hendelser/ tilsiktet handling 

For alle hendelsene ble det vurdert konsekvenser for liv og helse (mennesker og husdyr), ytre miljø og 
materielle skader/tap av kritisk samfunnsfunksjon. For det brannforebyggende arbeidet, er det i hovedsak de 
20 uthevede hendelsene i listen ovenfor som er funnet mest relevante.  

Risikobildet fra analysen kan oppsummeres med følgende for de to konsekvenskategoriene liv og helse og 
materielle skader/tap av samfunnsfunksjon, der følgende hendelser knyttet til brann er vurdert til å ha høyest 
risikonivå: 

• Industribrann/-eksplosjon 
• Stor brann i helse-/omsorgsinstitusjon 
• Brann i overnattingssted (annet sted enn hotell) 
• Brann i overnattingssted på Øyrekka 
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• Boligbrann (eldre hjemmeboende, personer med ulik kulturell bakgrunn, rus/psykiatri) 
• Brann i område med begrenset slokkevannskapasitet 
• Brann i hyttefelt/campingplass 
• Stor skipsulykke med passasjerskip og hurtigbåter 
• Brann i båt-/gjestehavner 
• Brann i båt-/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg 
• Stor skog-/lyngbrann 
• Brann i brønnbåter/fôr-båter 
• Brann i båthotell 

Risikobildet viser at det er et høyt risikonivå knyttet til objekter som ofte er underlagt § 13 og definert som 
særskilt brannobjekt, og som bør være underlagt tilsyn. I tillegg er det også identifisert høyt risikonivå knyttet 
til objekter hvor flere har lang innsatstid. I slike objekter vil det forebyggende arbeidet kunne ha en ekstra stor 
effekt. For mer detaljert informasjon om vurderingene som er gjort, henviser vi til ROS-analysen. 

ROS-analysen for FHBR kan, sammen med denne forebyggendeanalysen, brukes for å «prioritere 
brannforebyggende innsats for å verne liv, helse og materielle verdier mot brann», samt danne grunnlaget for 
en strategiplan for det forebyggende arbeidet. ROS-analysen alene angir bare en prioritert liste basert på 
vektingen av sannsynlighet og konsekvens (risiko). Den sier ingenting om hvilke områder som skal prioriteres, 
evt. nedprioriteres i det forebyggende arbeidet. Det gjøres i denne forebyggendeanalysen. 

Som det fremgår av punktene over, er ikke en ordinær boligbrann analysert som egen hendelse. Bakgrunnen 
er at dette inngår i brannvesenets primære funksjon. Det har i dette analysearbeidet derfor vært fokus på større 
hendelser. Det betyr likevel ikke at mindre branner er utelatt fra vurderingene. Brann i boliger er den kategorien 
som statistisk skiller seg klart ut. Brannstatistikk fra DSB viser at drøye 60% av alle bygningsbranner i 2018 
var i boliger. Siden DSB startet registrering av omkomne i brann, har over 80% mistet livet i boligbranner. Det 
bemerkes i denne sammenheng at brann i bolig for risikoutsatte grupper er med i analysen.  

Institusjon (helsebygg) og stor bygning (høyhus, forsamlingslokaler, overnattingssteder, undervisningsbygg 
mv.) har det til felles at disse er bygninger hvor mange mennesker oppholder seg midlertidig. Bygninger i disse 
kategoriene vil ofte falle under definisjonen for særskilte brannobjekt; «Byggverk, opplag, områder, tunneler, 
virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle 
verdier.» Særskilte brannobjekter skal følges opp med tilsynsvirksomhet eller andre tiltak basert på 
risikovurdering (jf. kap. 2.1). 

Hitra og Frøya har mange overnattingsvirksomheter og som faller inn under § 13-definisjonen. Det kan også 
antas at det også her er et voksende marked innenfor AirBnB og tilsvarende korttidsutleie av bolig. Slike 
objekter står i en særstilling - spesielt om det er flere enn 10 sengeplasser (=overnattingssted). AirBnB og 
tilsvarende er online markedsplasser der folk kan leie ut hele eller deler av sitt eget hjem til reisende med 
behov for overnatting. Erfaring på landsbasis er at denne type utleieaktører kan benytte svært kreative 
løsninger for å tilrettelegge for flest mulig sengeplasser i objektet. Dette er også objekter som ikke naturlig 
faller inn som et særskilt brannobjekt siden de ikke må rapportere om slik bruk. AirBnB-objekter er ikke særskilt 
kartlagt innenfor rammen av en overordnet ROS-analyse. Det har heller ikke vært spesielt fokus på denne 
type objekter i det forebyggende arbeidet, hverken hos FHBR eller på landsbasis. Det er usikkerhet knyttet til 
hvor omfattende AirBnB-utleie i kommunene foreløpig er. Likevel bør slik utleie være et punkt som feierne ser 
etter i forbindelse med boligtilsyn.  

Når det gjelder plan for det forebyggende arbeidet i 2020, vil det gjøres en revisjon av det i etterkant av denne 
analysen. Den forebyggende analysen med tilrådninger vil være basis i videre forebyggende arbeid, både i 
2020 og ikke minst i 2021. Basert på det som er sagt under arbeidsmøtene er det ikke lagt særlige planer for 
det forebyggende arbeidet. Det forventes at det i 2020 drives forebyggende arbeid i tråd med tidligere år der 
det er fokus på informasjonstiltak.  
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2.1 FHBR risikovurdering av særskilte brannobjekter 

FHBR gjennomfører i liten grad risikovurderinger av de særskilte brannobjektene, og dette er  en stor svakhet 
ved det forebyggende arbeidet pr. i dag. FHBR har heller ingen verktøy som kan benyttes for å gjennomføre 
denne type risikovurderinger. Det foreligger derimot en innledende forenklet vurdering (Excel) av en del av de 
særskilte brannobjektene.  Ikke alle objektene i de to kommunene er registrert i dette excelarket. Den 
innledende vurderingen er i liten grad benyttet for planlegging og prioritering av tilsyn.  
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3 Metode  
Fokuset på brannforebyggende arbeid basert på risiko- og sårbarhetsanalyser ble tydeligere etter at ny 
forebyggendeforskrift ble gjort gjeldende fra 01.01.16. Kommunene skal kartlegge sannsynligheten for brann, 
og de konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier. Det forebyggende arbeidet skal 
planlegges og gjennomføres i henhold til dette. Begrepet forebyggendeanalyse dukker imidlertid ikke opp i 
hverken forskrift eller veiledning, men i høringsutkastet til ny dimensjonerings-forskrift: 

Kommunen skal organisere, bemanne og utruste brann og redningsvesenet på bakgrunn av: 

a) risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS), 
b) forebyggendeanalyse og 
c) beredskapsanalyse. 

I risiko- og sårbarhetsanalysen avdekkes hvilke uønskede hendelser som kan inntreffe i ansvars-området ved 
å kartlegge farer, hendelser med tilhørende risiko og sårbarheter. ROS-analysen gir svar på hva som kan gå 
galt og hvor det kan gå galt. 

Hvordan den kartlagte risikoen skal håndteres, følges opp gjennom forebyggendeanalysen (prioriteringer) og 
en beredskapsanalyse (dimensjonering). 

En omforent metodikk for forebyggendeanalyse foreligger ikke. Denne analysen bruker en liste med 
forhåndsdefinerte sårbarhetsfaktorer i kombinasjon med underlagsdokumentasjon (ref. kapittel 1.2) og 
arbeidsmøter med FHBR.  

I NS5814 Krav til risikovurderinger er begrepet sårbarhet definert slik:  

Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en uønsket hendelse, og til å gjenopprette sin 
opprinnelige tilstand eller funksjon etter hendelsen.  

Denne definisjonen blir noe upresis i denne sammenhengen – sårbarhet i denne analysen er knyttet til i hvilken 
grad FHBR, og da spesielt den forebyggende delen, er i stand til å ivareta samfunnsoppdraget sitt; Å forebygge 
og begrense konsekvensene av brann. Hver faktor blir vurdert med tanke på hva slags utfordringer de 
representerer for det forebyggende arbeidet. 

I neste delkapittel har vi listet opp områder der forebyggende brannvern utfører arbeidsoppgaver. Bakgrunnen 
for vurderingen er grunnlagsdokumentasjonen som FHBR har oversendt, registreringer angående 
fyringsanlegg, kunnskap om risikoutsatte grupper, områder med dårlig slokkevannsdekning samt annen 
relevant informasjon fremkommet gjennom arbeidsmøter. Organisasjon og arbeidsmetoder er også forhold 
som har betydning for sårbarhet. Kapittel 3.1 beskriver de ulike sårbarhetsfaktorene, og hva som skal vurderes. 
Selve sårbarhetsvurderingene gjøres i kapittel 4. 

3.1 Sårbarhetsfaktorer 

Sårbarhetsfaktorene beskriver hva som kan påvirke (på en negativ måte) forebyggende brannverns evne til å 
utføre det forebyggende arbeidet. Noen av disse kan sees på som en form for rammebetingelser; Geografiske 
forhold, eksisterende bebyggelse, innbyggertall osv. Disse påvirker det forebyggende arbeidet, men man får 
ikke forandret dem. Arbeidsmetoder, ressurstilgang og prioriteringer er eksempler på forhold som avdelingen 
kan påvirke og til dels styre selv. 

Dersom man ikke klarer å ivareta forebyggende oppgaver, vil dette kunne ha konsekvenser for liv og helse og 
materielle verdier. Samfunnet blir da mer sårbart. 
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Tabell 1 Oversikt sårbarhetskategorier 

Gradering Definisjon 
Sårbar Et forhold* som i stor grad bør påvirker det forebyggende arbeidet, og at det 

er en potensielt stor sikkerhetsgevinst å jobbe tettere med dette forholdet.  
Moderat sårbar Ett forhold* som til en viss grad kan påvirke det forebyggende arbeidet, og at 

det er en potensielt middels gevinst i å jobbe tettere med dette forholdet. 
Lite sårbar Ett forhold* som i liten grad kan påvirke det forebyggende arbeidet, og at det 

er  potensiell liten gevinst i å jobbe tettere med dette forholdet. 
 
* Ett tema, et fenomen, et geografisk forhold, en befolkningsgruppe mv. 

Listen nedenfor viser de ulike sårbarhetsfaktorene som er vurdert. Hvorfor faktoren er relevant for det 
forebyggende arbeidet er beskrevet, samt hva som påvirker faktoren. Hver faktor er også koblet opp mot 
relevant paragraf i brannforebyggende forskrift. Sårbarhetsfaktorene ble gjennomgått i arbeids-møter jf. kap. 
3.2. 

Tabell 2 - Beskrivelse av sårbarhetsfaktorer 

Sårbarhetsfaktor 
  

Hvorfor  Hva ønskes beskrevet/ vurdert 

Bebyggelse 
§14 Kartlegging av risikoen for 
brann 
 
 

 

Områder med tett bebyggelse 
kan utgjøre en særskilt 
sårbarhet i forhold til 
spredningsfare.  Videre vil ny 
bebyggelse eller gammel 
bebyggelse kunne være en 
faktor som påvirker det totale 
bildet.  
 
Fritidsboliger har ofte dårligere 
brannsikkerhet enn boliger.  
 
Oversikt over hvor 
forebyggende brannvern kan 
komme inn og gjennomføre 
tilsyn er avhengig av om 
boligen har pipeløp eller ikke. 
Boliger som ikke har pipeløp, 
eksempelvis kommunale boliger 
som fjerner ildsteder gjør at 
forebyggende brannvern ikke 
kan gjennomføre tilsyn i 
boligen.   

• Type bebyggelse 

• Tett/ spredt bebyggelse 

• Antall fritidsboliger 
(hyttekartlegging) – spredt 
eller samlet i større 
konsentrasjoner 

• Andel av bebyggelsen 
forebyggende brannvern 
kommer inn til - hvor stor 
andel av boligene har ikke 
pipeløp? Flere og flere 
kommunale boliger fjerner 
ildsteder. 

• Bygg hvor brannvesenet er 
sekundær rømningsvei.  
 

Fyringsanlegg 
§14 Kartlegging av risikoen for 
brann 
§16 Gjennomføring av det 
forebyggende arbeidet 
§17 Feiing og tilsyn med 
fyringsanlegg 
 

Oversikt over eksisterende 
fyringsanlegg og status på de 
anleggene som er konkludert 
bidrar til å kunne si noe om 
generell brannsikkerhet knyttet 
til slike anlegg i bygningene i 
kommunene, og kan være med 
på å synliggjøre om det er 

• Antall pipeløp 
o Boliger 
o Fritidsbolig/ hytter 

• Hvor stor andel anlegg er 
feiet? 

• Hvor stor andel med 
fyringsforbud er det gitt? 
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Sårbarhetsfaktor 
  

Hvorfor  Hva ønskes beskrevet/ vurdert 

områder som krever ekstra 
innsats.  

Risikoutsatte grupper 
§14 Kartlegging av risikoen for 
brann 
§16 Gjennomføring av det 
forebyggende arbeidet 

 

Ifølge brannstatistikk tilhører 3 
av 4 som omkommer i brann en 
risikoutsatt gruppe. Samtidig 
omkommer 8 av 10 i egen bolig. 
Ca. 50% av de som omkommer 
i brann mottar 
omsorgstjenester. 
 
I Norge er personer i 
risikoutsatte grupper 
overrepresentert i boligbranner 
med dødelig utfall. Som følge 
av en rekke reformer har ansvar 
og oppgaver blitt overført fra 
spesialisthelsetjenesten til 
kommunene, og de kommunale 
hjemmetjenestene har fått 
brukergrupper med mer faglig 
krevende og komplekse 
medisinske og psykososiale 
behov. Dette medfører at langt 
flere personer med høyere 
risiko for å omkomme i brann 
bor i egen bolig eller 
omsorgsbolig enn tidligere. 
 
Brannsikkerheten i et privat 
hjem er i mange tilfeller 
dårligere tilpasset den enkeltes 
behov enn den er i en offentlig 
institusjon, og utgangspunktet i 
bygningsregelverket er at 
beboeren skal kunne redde seg 
ut av boligen ved egen hjelp 
dersom det skulle oppstå en 
brann. 
 
En utvikling med flere 
hjemmeboende personer i 
risikoutsatte grupper vil kunne 
medføre en betydelig økning i 
antall omkomne i boligbrann 
dersom det ikke gjøres 
målrettede tiltak. 

Status i kommunene med hensyn 
på 

• andel eldre hjemmeboende, 

• personer med 
funksjonsnedsettelse, 

• rus/psykiatri,  

• arbeidsinnvandrere, 
asylsøkere. 

• kommunale boliger 

• samarbeidsavtaler mellom 
kommunene og 
forebyggende brannvern.  

Særskilte brannobjekter  
(§ 13 objekter) 

En brann i et slikt objekt vil 
kunne ha potensial for tap av 

• Antall objekter 
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Sårbarhetsfaktor 
  

Hvorfor  Hva ønskes beskrevet/ vurdert 

§14 Kartlegging av risikoen for 
brann 
§16 Gjennomføring av det 
forebyggende arbeidet 
§18 Risikobasert tilsyn 

 

mange menneskeliv, medføre 
særlig brannfare/store 
samfunnsmessige 
konsekvenser eller 
konsekvenser for 
kulturhistoriske verdier. 
(virksomheter/ institusjoner 
omtales nærmere som egne 
punkter i vurderingen) 

• Spesielle virksomheter/ 
industribedrifter 

• Institusjoner – antall og type 

• Objekter som peker seg ut og 
trenger særskilt oppfølging 

• Antall kulturhistoriske bygg 

Slokkevannsdekning 
§21 Slokkevannsdekning 

Områder med dårlig trykk/ 
kapasitet i 
vannforsyningssystemet har 
betydning i forhold til uttalelser i 
byggesak, dårlig tilgang på 
slokkevann. Videre vil 
utbygging i slike områder kunne 
medføre større konsekvens pga 
manglende slokkevann evt. 
også konsekvenser for 
vannforsyningen dersom det 
installeres sprinkleranlegg i 
områder med dårlig kapasitet.  

• Områder med dårlig 
slokkevannsdekning 

• Områder med manglende 
slokkevann 

Byggesak/ utbygginger 
§14 Kartlegging av risikoen for 
brann 
§16 Gjennomføring av det 
forebyggende arbeidet 
§19 Andre tiltak mot brann 

 

Planlagte utbygninger/ 
utbyggingsområder kan påvirke 
risikobildet i kommunene  

• Er det under planlegging 
spesielle utbygninger i 
kommunene; nye områder 
med utfordrende tilkomster, 
store prosjekter, dårlig 
slokkevannsdekning, større 
utbygning av fritidsboliger?  

• Antall utbyggingssaker til 
uttalelse 

Spesielle aktiviteter og 
arrangement 
§14 Kartlegging av risikoen for 
brann 
§16 Gjennomføring av det 
forebyggende arbeidet 
§19 Andre tiltak mot brann 

Faste arrangementer eller 
aktiviteter under planlegging og 
som er ny i kommunene 
(festival/ arrangement osv.) Kan 
påvirke risikobilde i kommunene 
det aktuelle året/ perioden og 
således kan kreve økt fokus fra 
forebyggende brannvern.  

• Festivaler og arrangementer 
som medfører en endret 
sårbarhet  

Statistikk fra BRIS 
§14 Kartlegging av risikoen for 
brann 
§15 Planlegging av det 
forebyggende arbeidet 
§20 Evaluering av det 
forebyggende arbeidet 

Bidrar til å vise historiske data 
over branner i kommunene.  

• Trekke inn de siste års 
statistikk fra BRIS (lokal 
brannstatistikk) 

• Hvor brenner det? 

• Hvor hyppig brenner det? 
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Sårbarhetsfaktor 
  

Hvorfor  Hva ønskes beskrevet/ vurdert 

Samarbeid med andre 
kommunale etater/ avdelinger 
§14 Kartlegging av risikoen for 
brann 
§16 Gjennomføring av det 
forebyggende arbeidet 
§19 Andre tiltak mot brann 
 

 

Flere av brannvesenets 
problemstillinger inkluderer 
andre kommunale enheter 
(byggesak, helse, VA osv.) Et 
tett samarbeid og god 
informasjonsflyt på internt i 
kommunene er nøkkelen til å 
lykkes. 

• Avtaler/rutiner/prosedyrer 
som regulerer samarbeidet 
internt i kommunene 

• Er alt forankret på riktig nivå? 

Egen organisasjon 
§14 Kartlegging av risikoen for 
brann 
§15 Planlegging av det 
forebyggende arbeidet 
§16 Gjennomføring av det 
forebyggende arbeidet 
§17 Feiing og tilsyn med 
fyringsanlegg 
§18 Risikobasert tilsyn 
§19 Andre tiltak mot brann 
§20 Evaluering av det 
forebyggende arbeidet 
§21 Slokkevannsdekning 
§22 Kommunens dokumentasjon 

Riktig kompetanse og utnyttelse 
av interne ressurser gjør 
arbeidet effektivt. Hva skal 
prioriteres? 

• Samarbeidet mellom 
forebyggende og beredskap 

• Samarbeidet mellom feierne 
og inspektører/ingeniører 

• Er det noe som mangler for å 
kunne løse oppdraget? 
(ressurser/utstyr/kompetanse) 

3.2 Arbeidet med analysen 

Det første arbeidsmøtet ble avholdt hos FHBR 6. mai 2020. Agendaen var innholdet i forebyggendeanalysen 
samt forventningsavklaringer og presiseringer. Sårbarhetsfaktorene ble gjennomgått og nødvendige innspill 
ble gitt i møtet.  

Innspillene fra det første arbeidsmøtet ble bearbeidet av Norconsult, og en midlertidig rapport med vurdering 
av de ulike sårbarhetsfaktorene ble gjennomgått i arbeidsmøte 2, som ble avholdt 28. mai 2020.  

Deltakere på arbeidsmøtene fremgår av tabellen på neste side.  

Rapporten er i etterkant av arbeidsmøte 2 bearbeidet av Norconsult og sendt på høring i FHBR før endelig 
ferdigstillelse.   
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Tabell 3 - Oversikt over deltakere på gjennomførte arbeidsmøter. 

Navn Møte 1, 6.5.2020 Møte 2, 28.5.2020 
Per Arne Wilmann, varabrannsjef Hitra  X X 
Vidar Aukan, tillitsvalgt Frøya X X 
Arne Glørstad, tillitsvalg Hitra X  
Sverre Strand Hansen, innsatsleder Hitra X X 
Dag Robert Bjørshol, brann-/plansjef Hitra X X 
Roy Kenneth Sundfjord, Utrykningsleder Frøya X X 
Johan Pettersen, fung. Brannsjef Frøya X X 
Roger Reitan, hovedverneombud Hitra X X 
Tore Andre Hermansen, oppdragsleder Norconsult X X 
Kevin Medby, prosessansvarlig Norconsult X X 
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4 Sårbarhetsvurdering 
I denne delen av rapporten drøftes de ulike sårbarhetsfaktorenes betydning for det forebyggende arbeidet, 
herunder prioritering av oppgaver og fokus. Diskusjonen er basert på arbeidsmøte mellom FHBR og 
Norconsult samt tilgjengelig grunnlagsdokumentasjon.  

4.1 Bebyggelse 

For de to kommunene er det definert totalt fire tettsteder i henhold til de krav SSB1 setter til tettsteder. De fire 
med innbyggertall pr. 20.12.2019 er:  
 Fillan, Hitra, 1142 innbyggere 
 Hestvika, Hitra, 265 innbyggere 
 Hammarvika, Frøya 461 innbyggere 
 Sistranda, Frøya 1121 innbyggere 
 
Utover disse tettstedene er det spredt bebyggelse som dominerer og som gjelder for de fleste områdene på 
de to øyene. Enkelte områder med spredt bebyggelse i tillegg til øyrekka er områder som har forholdsvis 
lang utrykningstid.  
 
I de to største tettstedene er det gjennom tiden blitt oppført alle typer boliger. Det vil si både eneboliger, 
kjedede boliger/ rekkehus og leilighetskomplekser.  
 
For Frøya vil bygningsmassen i Øyrekka være spesiell da dette er en del av kommunen som har svært lang 
innsatstid og det må benyttes båt. Her er også mye av bebyggelsen av eldre dato. Eksempelvis har Sula  tett 
bebyggelse av eldre dato. Det er 40 fastboende på øya, men en rekke fritidsboliger. Det er også leirskole, 
serveringssteder og overnattingsvirksomheter der. Videre vurderes Titran som et mer spesielt område på 
Frøya der det er tett bebyggelse, her er det også rorbuer som benyttes til utleievirksomhet. I tillegg er det en 
rekke boliger og bygninger som benyttes til utleie for utenlands arbeidskraft. En ser en tydelig større andel 
utleievirksomhet til utenlands arbeidskraft på Frøya enn på Hitra. 
 
Turisme er en viktig næringsaktivitet på de to øyene. Dette gjelder spesielt tilrettelegging for overnatting og 
utleie av båter til fisketurisme. Hitra har noen flere større turistvirksomheter og bygningskompleks hvor det 
drives utleie av leiligheter og rorbuer til turister.  
 
I den delen av tidligere Snillfjord kommune som er blitt en del av Hitra kommune er det spredt bebyggelse, 
med en del større landbruksbygg.  
 
Når det gjelder brannsikkerhet knyttet til bygningsmassen så vurderes det at nyoppførte bygg i kommunene 
generelt er bra, men ombygginger, og spesielt næringsbygg som gjøres om til overnatting, er en utfordring. 
Sporadisk overnatting gjør at de som overnatter heller ikke er kjent i byggene. Det er mistanke til flere bygg 
hvor dette er gjort, men kapasiteten ved forebyggende brannvern hindrer oppfølging av disse. Kommunene 
har også dårlige rutiner i forhold til oppfølging av tips som kommer inn.  
 
Hverken Frøya eller Hitra har høydemateriell, og følgelig finnes det ikke bygg der brannvesenets materiell er 
definert som rømningsvei.  
 
Når det gjelder konsentrerte næringsområder, er det noen områder som peker seg ut i begge kommunene; 
Dette gjelder Hammarvika, Nord Hammarvika og Nordskag på Frøya samt Hestvika, Ulvøya, Kuøya, 
Dolmsundet og Hitra industripark. De fleste av bedriftene i disse områdene er § 13-objekter. Det er gjort noe 

 
1 Oversikt over tettsteder med tilhørende befolkningstall: https://www.ssb.no/beftett  
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tilsynsvirksomhet mot enkelte virksomheter, men kjennskap til og kunnskap om også disse byggene kunne 
vært bedre ut fra et forebyggende perspektiv.  

Kommunale bygg er stort sett av eldre dato, men er blitt oppgradert og har en brannsikring som vurderes som 
god. Utfordringen i enkelte av de kommunale boligene er beboerne, noe som er naturlig i denne type boliger 
som skal tilbys til alle typer tjenestebrukere. En del av de kommunale boligene har deteksjon og 
alarmoverføring til 110 sentralen, men dette gjelder langt fra alle.  

I begge kommunene benyttes skoler til overnatting i noe grad, disse har ikke noen form for direktevarsling. Et 
spesielt objekt her er skolen på Sistranda som ligger i tilknytning til Frøyahallen. Der er det ofte at lag overnatter 
i forbindelse med trening og andre arrangement i Frøyahallen. Dette er bygg hvor det ikke er direktevarsling. 
Brannvesenet har heller ikke hatt som rutine å stille krav til overnattingsaktiviteten. Frøyahallen markedsfører 
også at ved utleie til eksterne lag og grupper er det behjelpelige med å ordne overnatting på bl.a. skoler.  

Brannvesenet opplever å få enkelte bekymringsmeldinger (tips) fra virksomheter og utleiesteder, og agerer 
på disse dersom det er kapasitet, men har ikke et system eller rutiner for å følge opp dette videre.  
 
Basert på lang utrykningstid til en god del områder hvor det også er tett bebyggelse, Øyrekka, Titran mv. og 
det faktum at det er både mye utleie til turister og utenlandskarbeidskraft i kommunene, vurderes denne 
faktoren til å være sårbar.  
  

4.2 Fyringsanlegg 

Feiertjenesten er felles for de to kommunene. Totalt er det ca. 6797 piper på Hitra og Frøya, dette er uten 
fritidsboliger. Årlig gis det tilbud om feiing av ca. 2000 piper, av disse får en i gjennomsnitt feiet 60 %. Feiing i 
kommunene utføres etter behov, men det er en målsetning om å tilby feiing hvert tredje år.  

For feiing benyttes KomTek som fagsystem for registrering og vurdering av objekt for feiing. Her legges 
nødvendige opplysninger inn for det enkelte objekt og det benyttes for prioritering av behov for feiing. 
Feiertjenesten begynner å få grei kontroll på boliger på Hitra, men noe gjenstår på Frøya når det gjelder 
boliger. Det samme gjelder fritidsboliger på begge øyene. Her er det mange med ukjent status, og det er 
kjent at det er mer hjemmesnekrede løsninger på fritidseiendommene.  

Når det gjelder fyringsanlegg så er det generelt sett god tilstand på disse i de to kommunene. Det blir gitt få 
fyringsforbud, ca. 3-5 pr. år.  Når det gjelder boligtilsyn er det litt forskjell på kommunene i antall utførte. Noe 
som også gjenspeiler forskjellen i kjennskap til status for fyringsanlegg mv. I 2019 ble det varslet henholdsvis 
308 boligtilsyn på Hitra og 15 tilsyn på Frøya. Av disse fikk en gjennomført 201 tilsyn på Hitra og 14 tilsyn på 
Frøya.  

Det opplyses om at det er besluttet å gå over til den nye løsningen KomTek brannforebygging. Det vil gi 
gode muligheter for registrering og oppfølging knyttet til hele det forebyggende området.  

Gitt behov for prioritet på fritidsboliger og behovet for boligtilsyn jf. også kapittel om bygningsmasse, vurderes 
sårbarheten å være moderat sårbar. -  

4.3 Risikoutsatte grupper 

I etterkant av NOU 2012:4 Trygg Hjemme, er det et ønske om et økt fokus på det forebyggende arbeid rettet 
mot risikoutsatte grupper. Disse defineres av DSB som eldre over 70 år, personer med nedsatt fysisk eller 
psykisk funksjonsevne, personer med rus/psykiatriproblemer samt arbeidsinnvandrere og flyktninger. 
Demografi og alderssammensetting i Hitra og Frøya kommuner fremgår av vedlegg 1.   

Frøya har en god del eldre hjemmeboende med behov, og det eksisterer i noen grad et uformalisert 
samarbeid med hjemmesykepleien. Hitra har hatt felles øvelser med hjemmesykepleien, men det er ikke et 
formalisert samarbeid mellom de to kommunale enhetene, og det er heller ikke utarbeidet en plan for 
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hvordan og når dette evt. skal gjennomføres som en gjentakende hendelse. Innvandrere og asylsøker er det 
god oversikt over, men dårligere oversikt når det gjelder arbeidsinnvandrere. Brannvesenet driver per i dag 
ikke med spesielt informasjonsarbeid rettet mot disse gruppene.  
 
Eldre hjemmeboende er spredt rundt om på øyene, men risikogrupper som bor i kommunale boliger er 
sentralisert og konsentrert både på Frøya og Hitra. Kommunene har ikke deltatt i den nasjonale kampanjen 
knyttet til Trygg hjemme. Videre har kommunen mange yngre beboere i utleieleiligheter/ hybler pga. 
videregående opplæring og yrkesskole. Det bør vurderes å iverksette informasjons-kampanjer overfor både 
elver og utleiere ved skolestart. 
 
Arbeid mot risikoutsatte grupper er tidkrevende og komplekst, og det bør inngås formelle samarbeidsavtaler 
med øvrige enheter i kommunen som jobber med disse gruppene til daglig, særskilt helse og omsorg. Dette 
for å kartlegge og avklare behov, ønsker og ressursbruk. Basert på foreliggende status på arbeidet mot 
risikoutsatte grupper vurderes denne faktoren som sårbar.  

4.4 Særskilte brannobjekter 

Kommunene har i størrelsesorden 100 bygg/ objekter som klassifiserer til å bli definert som særskilt 
brannobjekt i henhold til § 13. En god del av disse er pr. i dag ikke hjemlet inn under forskriften og således 
ikke blitt definert som særskilte brannobjekt. Dette selv om brannvesenet mener at det helt opplagt er et 
særskilt brannobjekt. Dette gjelder både industrivirksomheter som oppbevarer og håndterer farlige stoffer og 
overnattingsvirksomheter i kommunene. Overnattingskapasiteten er også økende på øyene, men her 
mangler brannvesenet oversikt. Tilsyn vurderes å være en ressurskrevende aktivitet, både for 
tilsynsmyndighet og objekteier/virksomhet. Tilsyn bør hovedsakelig gjennomføres der det er høy risiko 
(risikobasert), og der andre virkemidler gir mindre effekt. Det er viktig at kommunen fortsatt har oversikt over 
de særskilte brannobjektene og fordelingen på a, b og c-objekter.  

Den forebyggende aktiviteten mot disse virksomhetene kan beskrives som begrenset. Det foreligger pr. i dag 
ikke noe verktøy eller praksis i forebyggende brannvern for å kunne risikovurdere de enkelte virksomhetene. 
Dermed gjennomføres det ikke et risikobasert tilsyn i kommunene slik lovverket krever.  Det gjøres ingen 
risikovurderinger i brannvesenet av de særskilte brannobjektene, og det foreligger heller ingen rutiner for 
hvordan dette skal gjøres. I tillegg er det som nevnt mangler knyttet til å hjemle alle objektene inn under § 
13.  

Når det gjelder tilsynsvirksomhet mot denne type objekter ble det i 2019 utført 12 tilsyn på Hitra (tilsvarer 
tilsyn mot 30 % av § 13 objektene lokalisert på Hitra). På Frøya ble det utført 4 tilsyn (tilsvarer tilsyn med 6 % 
av objektene lokalisert på Frøya). Gjennomføring og ikke minst oppfølging av tilsyn, herunder å gi avvik, 
oppleves som komplisert av de som utfører tilsynene. Dette gjelder både fordi det er store aktører som 
utfordrer tilsynsvirksomheten på deres konklusjoner, men også fordi det er små forhold i kommunene der 
mange kjenner hverandre.  

I tillegg til objektene som er lokalisert på land er det pr. i dag en uavklart hvilken status de mange fôrflåtene 
knyttet til oppdrettsanleggene skal ha. Om disse skal underlegges brannvesenets ansvar eller om de skal 
underlegges sjøfartsdirektoratet og tilhørende regelverk. Det gås ikke tilsyn på disse objektene per i dag. Om 
disse skal legges inn under brannvesenets ansvar vil mengden § 13 objekt øke for de to kommunene. 
Gjennom arbeidet med denne analysen er det gjort en henvendelse til Kystverket for å se om det er mulig å 
få en avklaring. Dialogen med Kystverket fremgår av vedlegg 2, men ansvarsforhold knyttet til 
tilsynsvirksomheten er ikke avklart. 

Basert på manglende risikovurderinger og utfordringer knyttet til tilsynsvirksomhet vurderes denne faktoren 
som sårbar. 
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4.5 Slokkevannsdekning 

Det er utfordringer med slokkevannsforsyning flere steder på begge øyene. Dette gjelder også i øyrekka, 
spesielt Sula. Det er de siste årene gjort en del investeringer i VA-nettet på Hitra som har ført til bedre 
dekning i Knarrlagsund og på Melansjøen. For Frøya er det laget en plan for oppgradering av VA-nettet som 
også vil bidra til bedre slokkevannsforsyning.  
 
Det er lokalisert tankbil både på stasjon Sistranda, stasjon Fillan og på stasjon Sunde, og dette er med på å 
redusere sårbarheten. Utfordringen med å basere beredskapen på tankbil kan i enkelte tilfeller være at det 
ikke møter opp tilstrekkelig med mannskap med relevant sertifikat/kompetanse, slik at en ikke får rykket ut 
med den. I flere områder vil det også være mulig å benytte seg av sjøen som slokkevannskilde ved bruk av 
bærbare pumper. Brannvesenene disponerer dette, men det er ikke gjort noe for tilrettelegging av slik 
innsats.  
 
Å kjenne til kapasitet (mengde og trykk) i VA-nettet er viktig for kommunene i forhold til utbygginger og spesielt 
for objekter som krever sprinkling. Dette fordi en da kan stille krav overfor utbygger om at det må suppleres 
med egen tank/ basseng for å sikre tilstrekkelig kapasitet.  
 
Basert på operativt handlingsmønster for beredskapen i de to brannvesen vurderes denne faktoren å være 
sårbar. Spesielt kan det arbeides videre med tilrettelegging av steder for å benytte sjøen som kilde for 
slokkevann.  

4.6 Byggesak/ utbygginger 

Forebyggende brannvern er i hovedsak ikke involvert i plan- og utredningsarbeid på kommuneplan-/ 
reguleringsplannivå. På Frøya er det blitt mer og mer kontakt med byggesak de siste årene, men det 
foreligger ingen rutiner eller noen formalisert avtale når forebyggende skal kontaktes eller involveres. 
Forebyggende opplever vel så mye at det er utbyggere som tar kontakt for å få aksept for sine løsninger.  

På Hitra er situasjonen noe annen da brannsjef også er plansjef i kommunen. Det bidrar til å sike at 
brannvesenet stort sett har innsyn i saker og kan uttale seg. Likevel foreligger det ingen formelle rutiner for 
at forebyggende brannvern skal uttale seg, i praksis gjøres det gjennom plansjef.  

Slokkevann er allerede vurdert i denne analysen og gjentas ikke her, men det temaet er også viktig å ivareta i 
større utbyggingssaker og spesielt i forbindelse med sprinkling av bygg. Videre er det et viktig punkt at 
utbyggere skal sørge for at krav til adkomst og oppstilling for utrykningskjøretøy blir ivaretatt i nye 
utbyggingsprosjekter eller ved ombygginger.  

Med et manglende formalisert samarbeid mellom forebyggende og byggesak i kommunene, vurderes faktoren 
å være moderat sårbar. Dette gjelder spesielt knyttet til søknader om ombygging og informasjonsdeling internt 
mellom de to enhetene i kommunen.  

4.7 Spesielle aktiviteter og arrangement 

Det er generelt mange og store arrangementer i denne regionen, spesielt sommerstid. Det eksisterer ikke 
noe system/ eller rutine om at det for slike arrangementer skal leveres risikoanalyse i forkant av 
arrangementene. Det er heller ikke praksis at det utføres tilsyn under arrangementer. For en del av 
arrangementene som er på øyene sommerstid innebærer det en ansamling av mange båter der folk også 
overnatter, noe som vurderes å medføre en stor risiko.   
 
Oppfølging, råd og veiledning overfor arrangører oppleves i dag som et sporadisk og tilfeldig arbeid fra 
brannvesenets side.  
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Det kan stilles krav til arrangøren, og bør etableres fast rutine på at arrangør leverer ROS-analyse i forkant, i 
tillegg til å sikre at arrangørene har fokus på det forebyggende arbeidet i forkant av arrangement. I dette 
arbeidet vil DSBs Veileder for sikkerhet ved store arrangementer være et nyttig verktøy for forebyggende 
brannvern. 
 
Basert på at dagens arbeid mot arrangører er tilfeldig og sporadisk, og at det er mange arrangementer store 
og små i løpet av året i kommunene, vurderes faktoren til å være sårbar.  

4.8 Statistikk fra BRIS 

BRIS (Brann, Redning, Innrapportering, Statistikk) er brann og redningsvesenets rapporteringsløsning til DSB. 
Løsningen forvaltes av DSB. Formålet med BRIS er å gi brann og redningsvesenet et bedre grunnlag for å 
drive effektivt forebyggende arbeid, utvikle beredskapen, gi lokale og nasjonale beslutningstakere nødvendig 
styringsinfo, samt redusere dobbeltregistrering og øke datakvaliteten.  

For kommunene skal BRIS gi et bedre grunnlag for å gjøre prioriteringer og vedtak. Verktøyet skal gjøre det 
lettere å fokusere på det brannforebyggende arbeidet. Datagrunnlaget i BRIS vil bli bedre og bedre etter hvert 
som mer data samles inn. Det finnes en ny funksjon, BRIS UT, som skal gi brann og redningstjenestene, 
inkludert 110-sentralene, tilgang til en utvidet statistikk- og visualiseringsmodul. Bruken av BRIS kan derfor bli 
(og bør bli) et viktig verktøy for planlegging og styring av det forebyggende arbeidet. Alle oppdrag med 
utrykning, og som registreres hos 110-sentralene, overføres automatisk til BRIS. Tallene som fremkommer i 
BRIS i dag inneholder fortsatt en god del usikkerhet, og det oppleves at registreringene som gjøres i BRIS 
ikke er godt nok kvalitetssikret. Mangelfulle eller feilregistrerte opplysninger som legges inn i BRIS gjør at data 
man tar ut, ikke gir et komplett bilde.  

Pr. i dag brukes ikke BRIS aktivt for planlegging av det forebyggende arbeidet.  

Faktoren vurderes som sårbar, da man per i dag ikke har full tillit til dataene som finnes i BRIS, og at BRIS 
ikke benyttes i særlig grad som underlag for planlegging, gjennomføring og evaluering av forebyggende arbeid. 

4.9 Samarbeid med andre kommunale enheter 

Det er ikke etablert noe formalisert samarbeid med øvrige kommunale enheter, men det foregår sporadisk 
samarbeid med helse, VA, kart, byggesak og miljø. Dette baserer seg i hovedsak på kjennskap til 
enkeltpersoner ved de ulike avdelingene.  
 
Samarbeid på tvers av kommunale enheter vurderes som svært viktig når det gjelder brannforebygging. Her 
vil en kunne få bistand fra andre enheter til også å drive forebyggende brannvern og være observatører spesielt 
hos risikoutsatte grupper.  Det krever høyt fokus fra alle involverte parter, og mange fag og kryssende 
interesser gjør slikt samarbeid krevende, det foreligger heller ingen rutiner knyttet til dette i dag. Faktoren 
vurderes derfor som sårbar.  

4.10 Egen organisasjon 

Status i dag er at det forebyggende brannvernet i de to kommunene består av 1,4 årsverk i tillegg til feierne. 
Stillingsdekning ligger litt over kravet om ett årsverk forebyggende pr. 10.000 innbyggere2. I tillegg er det tre 
personer i feiertjenesten, pluss at det for feierne er en ubrukt stillingshjemmel. Dimensjoneringsforskriften sier 
at «feiertjenesten skal dimensjoneres ut ifra behovet for feiing og tilsyn i den enkelte kommune/ region», og 
gir altså ikke noe forholdstall slik som for det øvrige forebyggende arbeidet.  

Gjennom arbeidsmøter er det gitt uttrykk for at det er utfordrende å drive det forebyggende arbeidet i 
kommunene. Dette går både på at en ikke får prioritert nok dedikert tid til det forebyggende arbeidet, og det 
går noe på kompetanse, spesielt knyttet til tilsynsvirksomhet. Begge som innehar funksjonen leder 

 
2 Tall fra SSB viser at Hitra og Frøya kommuner hadde 10254 innbyggere pr. 1. kvartal 2020. 
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forebyggende har oppgaver knyttet til beredskap mv. i de to brannvesenene. Videre fremgår det at det er 
manglende rutiner knyttet til det forebyggende arbeidet, og det foreligger heller ikke noe plan for eller 
prioritering av det forebyggende arbeidet. Det forsøkes etter beste evne å gjøre litt av alt.  
 
Det er også identifisert mangler knyttet til arbeidsverktøy for å oppfylle lovens krav om risikobasert tilsyn og 
risikovurdering av ulike objekter. Her er det også mangler knyttet til hjemling av objekter inn under § 13. Det 
er kommet frem gjennom arbeidet med analysen at det er besluttet å gå til anskaffelse av KomTek 
Brannforebygging. Her vil det også ligge muligheter for å systematisere det forebyggende arbeidet i de to 
kommunene og gjennomføre nødvendige risikoanalyser av §13-objekter.  
 
Når det gjelder samarbeid internt og mot beredskapsavdelingen så er det begrenset informasjonsutveksling 
mellom forebyggende brannvern og beredskap. Slik informasjonsdeling er heller ikke systematisert i 
organisasjonene. Det gjennomføres objektsyn med mannskaper og det skjer følgelig en viss 
informasjonsutveksling i forbindelse med den aktiviteten. Ressursbegrensninger gjør at det heller ikke ligger 
til rette for informasjonsinndeling for et deltidsbrannvesen.  

Basert på mangler knyttet til struktur i det forebyggende arbeidet vurderes denne faktoren som sårbar. 

4.11 Annet brannforebyggende arbeid 

FHBR forebyggende brannvern utfører annet forebyggende arbeid som ikke nødvendigvis påvirker 
sårbarhetsfaktorene, men som påvirker organisering og dimensjonering av avdelingen. 

Dette kommer i tillegg til feiing og tilsyn med fyringsanlegg samt tilsyn med særskilte brannobjekter. Dette 
gjelder eksempelvis kampanjer, prosjekter, kurs og opplæring, informasjonstiltak, bruk av sosiale medier, 
samarbeid med frivillige organisasjoner samt andre tilsynsaktører. 

DSB har initiert «Alt vi kan mot brann», en felles nasjonal satsing fram til 2020 på brannforebyggende 
informasjons- og kommunikasjonstiltak. Dette inkluderer Komfyrvaktkampanjen, Brannvernuka, 
Kjøkkenpraten, Røykvarslerdagen og Aksjon boligbrann. Deltakelse i slike nasjonale kampanjer, 
konferanser, mv. er begrenset pga. manglende ressurser og kapasitet. Frøya kommune deltar på en enkel 
måte inn mot Trygg hjemme kampanjen, men Hitra deltar ikke i slike kampanjer per i dag. Det er noe besøk 
hos/fra barnehager og skoler i brannvernuka, men heller ikke et system for dette. Frøya har hatt kampanje 
mot ungdomskolen. Det vurderes å være et potensial for forebyggende brannvern i de to kommunene når 
det gjelder å delta på nasjonale kampanjer.  
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5 Samlet sårbarhetsbilde og tiltaksvurdering for
forebyggende brannvern FHBR

5.1 Samlet sårbarhetsbilde for FHBR

FHBR Forebyggende brannvern framstår samlet sett som sårbarog det er et større arbeid som må nedlegges
for å løfte det forebyggende arbeideti de to kommunene. Samtidig vurderes det som positivtat de faktorene
som er mest sårbare, kan FHBR i stor grad påvirke og gjøre noe med i egen regi. Dette krever imidlertid at
ressursene i det forebyggende arbeidet brukes målrettet og med tydelige prioriteringer.

De faktorene som er identifisert som sårbare er:

1. Bebyggelse
2. Risikoutsatte grupper
3. Særskilte brannobjekt
4. Spesielle aktiviteter og arrangement
5. Statistikk fra BRIS
6. Egen organisasjon.

5.2 Tiltaksvurdering for forebyggende enhet

Det forebyggende arbeidet i FHBR er i liten grad systematisert og blir ikke systematisk evaluert i henhold til
fastlagte rutiner. I det forebyggende arbeidet har det blitt gjennomført det som vurderes som enklere og mindre
tidkrevende oppgaver, og vært fokus på informasjonstiltak. Basert på det etablerte sårbarhetsbildet for
forebyggende brannvern i FHBR, samt utarbeidetROS-analyse for FHBR, mådet jobbes videre med utvikling
av organisasjon og systematikk rundt det forebyggende arbeidet.

Figur 1 er hentet fra temaveilederen til kapittel 4 i forebyggendeforskriften. Den viser prosessen for hvordan
man kan gå fram for å bestemme satsningsområder for det forebyggende arbeidet.

Figuren ble benyttet som bakgrunnsprosess i forbindelse med arbeidsmøte 2, der det ble sett på områder som
forebyggende brannvern bør prioritere i 2020og tiden fremover. Resultatet fra dette arbeidet fremgår i kapittel
5.2.1 og 5.2.2.

Figur 1 Prioritering av satsningsområder

Prioriterte aktiviteter knyttet til egen organisasjon, system og administrasjon

Det er identifisert forhold som i hovedsak er knyttet til utvikling av egen organisasjon. Det vurderes som svært
viktig å prioritere dette arbeidet for å løfte det forebyggende arbeidet i kommunene.
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Kritisk gjennomgang av dagens organisering av det forebyggende arbeidet 
Mål Etablere et solid forebyggende arbeid i kommunene Hitra og Frøya som er i tråd med 

gjeldende forskriftskrav.  
Tiltak • Omorganisere og samle det forebyggende arbeidet i en enhet FHBR 

Forebyggende brannvern  
• Utnevne en leder forebyggende, som leder enheten FHBR Forebyggende 

brannvern, og dermed utgjør funksjonene som forebyggende leder i begge 
kommunene. 

• Etablere ytterligere ett årsverk forebyggende slik at enheten minst består av to 
årsverk (i dag er det 1,4 årsverk forebyggende samlet for Frøya og Hitra.) 

• I en overgangsperiode bør det vurderes å tilføre ytterligere ett årsverk for å 
kunne etablere den nye forebyggende enheten og samtidig drive 
forebyggende arbeid i de to kommunene.   

• FHBR Forebyggende brannvern bør inngå som en avdeling i et felles 
brannvesen for kommunene Frøya og Hitra – Frøya og Hitra Brann og 
redning. Feierne blir en del av avdeling Forebyggende brannvern.  

 

Vurdere samarbeidsformer med andre forebyggende avdelinger i andre brannvesen 
Mål Etablere en solid forebyggende enhet, og  i tillegg sikre at de ansatte har et større 

fagmiljø å støtte seg på 
Tiltak • Vurdere om det er hensiktsmessig å samarbeid med et brannvesen i 

nærområdet for å styrke fagmiljøet for forebyggende arbeid i FHBR. Formen 
på samarbeidet bør vurderes nærmere når ny enhet for forebyggende 
brannvern er etablert jf. mål og tiltak ovenfor.  

 

Samarbeid med andre enheter i kommunen 
Mål Etablere et mer formalisert samarbeid med andre enheter i kommunene spesielt i 

forhold til risikoutsatte grupper, ombygginger, fyringsanlegg og særskilte brannobjekt.  
Tiltak • Inngå et formalisert samarbeid med helse og omsorg, teknisk/ plan og bygg, 

oppvekst mv. Det må avtales hva samarbeidet skal inneholde og hvordan en i 
praksis skal gjennomføre det.  

 

Dedikert tid for forebyggende arbeid 
Mål Sikre at avsatt tid for forebyggende arbeid blir benyttet 
Tiltak • Leder FHBR Forebyggende brannvern ansettes i heltidsstilling 

• I så stor grad som mulig tilstrebe heltidsstillinger på øvrige som ansettes i 
FHBR Forebyggende brannvern.  

 

Kompetansehevende tiltak 
Mål Kompetanseutvikling egne ansatte 
Tiltak • Arbeidet med forebyggendeanalysen har avdekket at det er kompetansebehov 

for personell som i dag utfører forebyggende arbeid i kommunene. Dette 
gjelder spesielt knyttet til tilsynsmetodikk. Både gjennomføring og oppfølging 
av tilsyn.  

• Nødvendig kompetansebehov bør kartlegges og må sees i en større 
sammenheng med det første mål omtalt i dette kapittelet. Hvordan 
kompetansehevingen skal foregå må også vurderes nærmere, enten gjennom 
kursing, samarbeidsavtaler med andre brannvesen (hospitering) mv.  
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Kontinuerlig evaluere detforebyggende arbeid gjennomført siste år
Mål Sikre at utført forebyggende arbeid blir evaluert før neste års planer etableres. Dette i

henhold til krav i gjeldende forskrift.
Tiltak • Etablere et system som på en systematisk måte kan evaluere det

forebyggende arbeidet. Systemet bør kunne identifisere behov for endringer i
forebyggingsarbeidet.

Prioriterte aktiviteter knyttet til lovpålagte oppgaver og tjenester

Det er avdekket at det innenfor enkelte områder må jobbes aktivt for at det forebyggende arbeidet skal
tilfredsstillende gjeldende lov og forskriftskrav.

Registrere alle særskilte brannobjekt
Mål Sørge for at alle § 13 objekt er registrert
Tiltak • Gjennomgå og identifisere alle § 13 objekt i de to kommunene

• Gjennomgå og sørge for at alle identifiserte § 13 objekt er hjemlet
• Etablere et grunnlag som utgangspunkt for å kunne risikovurdere alle

særskilte brannobjekt.

Drive risikobasert tilsyn
Mål Ha løpende risikovurdering av § 13 objekt basert på tilsyn for å kunne prioritere

tilsynsvirksomheten
Tiltak • Basert på gjennomført kartlegging av § 13 objekt må det gjennomføres

risikovurdering av alle objektene for å danne et utgangspunkt å kunne
prioritere tilsyn. Arbeidet vil måtte strekke seg over tid da alle objektene må
besøkes.

• Ta i bruk KomTek Brannforebygging for å gjennomføre risikoanalyser av
objektene.

Gjennomføring av planlagte aktiviteter mot § 13 objekt
Mål Øke tilsynsvirksomheten/ informasjonskampanjer mot § 13 objekter
Tiltak • Det bør fastsettes mål for hvor mange tilsyn som skal gjennomføres pr. år. I

dette måletmå det inkluderes oppfølging i etterkant av tilsyn.
• Etablere plan for tilsyn basert på gjennomført risikovurdering av de enkelte §

13 objektene.

Etablere rutiner for gjennomføring av tilsyn ved § 13 objekt.
Mål Utføre tilsyn på ensartetmåte, uavhengig av hvem som går tilsyn
Tiltak • I forbindelse med etablering av FHBR Forebyggende brannvern tilrådes det

utarbeidelse av rutiner for gjennomføring av det forebyggende arbeidet,
herunder gjennomføring av tilsyn (Internkontrollsystem).

Øke frekvens på bolig/ fritidsbolig tilsyn
Mål Etablere status for boliger Frøya særskilt samt begynne kartlegging av fritidsboliger
Tiltak • Fortsette arbeidet feierne utfører pr. i dag, herunder prioritere boliger på Frøya

• Etablere plan for å kunne gjennomføre tilsyn på fritidsboliger i kommunene
• Vurdere å ta i bruk ubenyttet stillingshjemmel for å øke kapasitet til feierne
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Etablere planer for øvelser sammen med helse og omsorg i kommunene  
Mål Ha en samordnet plan for øvelser tilpasset helse og omsorg i kommunene 
Tiltak • Utarbeide øvelsesplan for ansatte i helse og omsorg, hjemmesykepleie, 

sykehjem mv. Øvelsene bør gå på både hva en gjør i akutte situasjoner og 
hvordan spesielt hjemmesykepleien kan bidra til det brannforebyggende 
arbeidet.  

 

Vurdere deltakelse på nasjonale kampanjer i større grad 
Mål Mer målrettet forebyggende arbeidet som ivaretar nasjonale føringer og 

satsingsområder.  
Tiltak • Delta på nasjonale kampanjer som ikke krever mye innsats fra eget personell 

men der gevinsten vurderes å være stor gitt drahjelp fra nasjonal kampanje.  
• Gå gjennom nasjonale kampanjer som kommer og prioritere deltakelse.  

 

Etablere planer for informasjonstiltak overfor risikoutsatte grupper/ VGS-elver som flytter på 
hybel, utleiere, mv.   
Mål Øke kunnskap om faren for brann og brannforebygging blant unge førstegangs 

borteboere og utleiere  
Tiltak • Invitere utleiere av hybler til informasjonsmøte om brannforebygging 

• Ha informasjonsdag på videregående skole for førsteårselever som har flyttet 
på hybel. Informasjon bør også nå andre elevere som evt. har flyttet på hybel 
senere i skoleløpet.  

 

Avklare status fôrflåter  
Mål Avklare om fôrflåter er objekter som brannvesenets er ansvarlig for med hensyn på 

forebyggende arbeid.  
Tiltak • Følge opp allerede sendt henvendelse til Kystverket for å avklare nødvendig 

status på fôrflåter. Evt. gå videre med dette dersom det ikke oppnås avklaring 
med Kystverket.  

• Dersom det konkluderes med at brannvesenet har et ansvar med hensyn til 
det brannforebyggende arbeidet må disse kartlegges og evt. registreres som § 
13 objekt og inkluderes i øvrige aktiviteter knyttet til særskilte brannobjekt. 

 

Arrangement  
Mål Oppnå bedre sikkerhet og brannforebyggende arbeid for arrangement (konserter, 

festivaler) i kommunen  
Tiltak • Etablere rutiner og retningslinjer som medfører at arrangører av større 

arrangement (konserter, festivaler mv.) i kommunene må levere risiko- og 
sårbarhetsanalyse i forkant av arrangementer som viser at en ivaretar 
sikkerhet generelt, men forebyggende brannvern spesielt.  

• Etablere rutiner for gjennomgang av ROS-analyser og kunne gi veiledning til 
arrangører om tiltak mv.  

• Etablere rutiner for å kunne gjennomføre tilsyn under arrangementer.  
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Aktiviteter som vurderes nedprioritert i 2020

Gjennom arbeidet med denne forebyggendeanalysen ble det ikke identifisert eller besluttet hvor det kan være
mindre aktivitet i 2020. FHBR må ha stort fokus på å reetablere det forebyggende arbeidet, det må derfor
gjøres kontinuerlig justeringer på de oppgaver som gjennomføres basert på ressurstilgang.

5.3 Evaluering og dokumentasjon av det forebyggende arbeidet

Evaluering av det forebyggende arbeidet innebærer å hente ut læringspunkter fra det arbeidet man har gjort,
slik at neste gjennomføring gir en forbedring. Dette inkluderer både driftsrutiner, kampanjer og prosjekter.
Evalueringer vil avdekke hva som fungerer og hva som ikke gjør det. Evnen til å kunne endre kurs fordi man
ser at noe ikke fungerer, vil bidra til en mer riktig bruk av ressurser og tid.

Det er også viktig med evaluering av branner og andre hendelser som er relevante for det forebyggende
arbeidet. Dette blir i svært liten grad gjennomført i FHBR per i dag. En rutine som beskriver innslagspunktet
for når branner skal evalueres, bør utarbeides.

Det må dokumenteres at det forebyggende arbeidet blir gjennomført i samsvar med kravene i forskriften. Det
må også legge til rette for at DSB kan gjennomføre et effektivt tilsyn med utførelsen av det forebyggende
arbeidet.

Det sentrale målet er å synliggjøre at prinsippene om risikobasert og systematisk forebyggende arbeid er
ivaretatt, noe som innebærer å vise at man har:

o innhentet relevant informasjon fra nasjonale data og om lokale forhold (§14)

o gjennomført en tilsiktet organisering av aktivitetene for å nå målene for brannvernet. Det må fremgå
tydelig hvordan satsningsområder, og attiltak er prioritert og begrunnet (§15)

o et vesentlig samsvar mellom planen for det forebyggende arbeidet og de aktivitetene som har blitt
utført i løpet av året. Avvik skal dokumenteres (§16)

o oppfylt minstekravene til tiltak mot brann (§§17-19)

o rutiner for et helhetlig og konsekvent system for gjennomføring og oppfølging av evalueringer (§20)
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6 Oppsummering og konklusjon 
Kommunens plikter innen forebyggende brannvern fremgår av forskrift om brannforebygging. I forskriftens 
kapittel 4 fremgår blant annet følgende:  
 

§ 14.Kartlegging av risikoen for brann 
Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, helse, 
miljø og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal herunder kartlegge utsatte grupper i 
kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann, og brannobjekter der 
brann kan føre til tap av mange menneskeliv. 
 
§ 15.Planlegging av det forebyggende arbeidet 
Kommunen skal fastsette satsingsområder og planlegge samarbeid og tiltak for å redusere den 
kartlagte risikoen for brann på en effektiv måte. Satsningsområdene og tiltakene skal prioriteres og 
begrunnes. 
 
§ 16.Gjennomføring av det forebyggende arbeidet 
Kommunen skal gjennomføre tiltak i samsvar med planen for det forebyggende arbeidet, og på 
bakgrunn av hendelser, bekymringsmeldinger og lignende som gir ny kunnskap om risikoen for 
brann. 

Arbeidet med forebyggendeanalysen har avdekket at Frøya og Hitra kommuner må iverksette et større arbeid 
for å løfte det brannforebyggende arbeidet for å kunne tilfredsstille forskriftskravene, følge opp funn i den 
gjennomførte ROS-analysen og drive et risikobasert forebyggende arbeid. 
 
Hitra og Frøya har felles forebyggendeavdeling, men de to brannvesenene har hver sin leder forebyggende. 
Totalt er det 1,4 stillingshjemler til forebyggende arbeid fordelt med 0,7 stillingshjemler pr. brannvesen. Basert 
på tilbakemeldinger under arbeidet med denne analysen fremgår det at en ikke klarer å gjennomføre 1,4 
årsverk forebyggende arbeid i de to kommunene. Dette med bakgrunn i at det er kombinerte stillinger og at 
annet arbeid knyttet til beredskap hovedsakelig blir prioritert.  Kommunene har også 3 stillingshjemler som 
utgjør feiertjenesten i de to kommunene. Der foreligger det hjemmel til ytterligere en stilling som ikke er benyttet 
pr. i dag.   
 
Etter den nye forebyggendeforskriften ble gjeldende fra 2016, har rammene for hvordan man skal drive 
forebyggende arbeid endret seg. Tilsynsvirksomheten skal være risikobasert, og det åpnes for å benytte seg 
av andre tiltak enn tradisjonelle tilsyn. Dette er i liten grad implementert i FHBR.  
 
Dagens organisering med felles forebyggende avdeling, men der hvert brannvesen har sin egen forebyggende 
leder fremstår som en mindre egnet måte å drive det forebyggende arbeidet på. Samtidig avdekker arbeidet 
med analysen at det er utfordringer med å få til totalt 1,4 årsverk forebyggende arbeid da andre oppgaver blir 
prioritert foran dette arbeidet. I utgangspunktet skal totalt 1,4 årsverk forebyggende arbeid være tilstrekkelig i 
forhold til gjeldende forskriftskrav. Gjennom forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen 
fremgår det krav om at det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om 
brannforebyggende tiltak og tilsyn pr. 10.000 innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. De to 
kommunen har samlet sett rett i overkant av 10.000 innbyggere per juni 2020. Samme forskrift stiller også krav 
om følgende: Brannvesenets forebyggende avdeling skal være slik bemannet og ha slik kompetanse at de 
krav som stilles til brannvesenets gjennomføring av forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles. 
Norconsult er av den oppfatning at dagens organisering ikke tilfredsstiller dette kravet. Gjennom forskriftens § 
3.1 stilles følgende krav: Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner for best mulig å utnytte samlet 
kompetanse i regionen, slik at det forebyggende arbeid blir utført tilfredsstillende. Med den bakgrunn tilrådes 
det å omorganisere dagens forebyggende brannvernarbeid. Det bør opprette en ny felles avdeling med en 
felles leder. Samtidig bør en se på samarbeidsmuligheter med andre brannvesen som det er naturlig å kunne 
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samarbeide med for å bygge fagmiljø, kompetanse og sikre utvikling av det forebyggende arbeidet på Frøya 
og Hitra.  
 
Det forebyggende arbeidet i de to kommunene vurderes å  være svært viktig da en har en rekke områder med 
lang utrykningstid, i tillegg til øyrekka med dens utfordringer. Videre er det mange fremmedarbeidere i de to 
kommunene, og gjennom arbeidet med analysen påpekes det problematikk med ombygging av næringslokaler 
til hybelhus mv. Et godt forebyggende arbeid i kommunene vurderes å kunne være et direkte og godt 
risikoreduserende tiltak.  

Det er viktig å påpeke at i forbindelse med denne forebyggendeanalysen har FHBR lagt ned mye godt arbeid 
i prosessen. Det er identifisert satsingsområder, og det er fastsatt mål for hva en bør oppnå i tiden fremover. 
Dette omfatter både interne aktiviteter for å utvikle enheten, og utadrettet virksomhet. De foreslåtte fokus-
områdene er bygget opp under vurderinger gjort i den overordnede ROS-analysen for FHBR og de 
sårbarhetsvurderinger som er utført i denne forebyggendeanalysen.  

Norconsult tilråder at hovedaktiviteten for det forebyggende arbeidet er omstrukturering av dagens 
organisasjon og forebyggende arbeid. Når det er på plass vil den viktigste oppgaven videre være rettet mot § 
13 objekt, både å få kartlagt og hjemlet alle, samt gjennomføre risikovurderinger av dem. Dette vurderes å 
være et svært omfattende arbeid gitt dagens registreringsstatus for disse objektene. Det tilrådes derfor at det 
i en periode tilføres ytterligere ressurser til det brannforebyggende arbeidet, utover forskriftens minste krav. 
For gjennomføring av risikovurdering av § 13 objektene må det etableres et verktøy for å kunne gjennomføre 
og dokumentere analysen, samt sikre oppfølging over tid. Et slikt verktøy kan etableres i Excel eller gjennom 
moduler i KomTek brannforebygging som feierne tar i bruk. Det tilrådes at en benytter verktøyet som en 
allerede har besluttet å ta i bruk for feierne.  
 
Målene som er satt for 2020 vurderes som svært tøffe gitt dagens status på det forebyggende arbeidet. For å 
få det forebyggende arbeidet opp på et akseptabelt nivå må det besluttes at arbeidet omorganiseres, og at det 
for en periode tilføres ressurser ut over forskriftens minstekrav. Videre må det også gjøres 
kompetansehevende tiltak. spesielt knyttet til tilsynsvirksomheten, og dette vil også kunne være 
ressurskrevende. Gitt dagens status på det forebyggende arbeidet bør det også søkes samarbeid med andre 
brannvesen som ytterligere kan bidra til utvikling av det forebyggende arbeidet på Frøya og Hitra. En slik 
samarbeidsform kan være av forskjellig art, eksempelvis kjøp av tjenester, hospitering, kunnskapsoppbygging, 
etablering av nettverk mv. Uansett valg av samarbeidsform er det viktig for kommunene Frøya og Hitra at det 
forebyggende arbeidet løftes og prioriteres i tiden fremover.  
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7 Referanser 
Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver 
(brann- og eksplosjonsvernloven) 

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2002-06-14-20?q=brann og eksplosjonsvernloven 

Forskrift om brannforebygging 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710 

Veiledning til forskrift om brannforebygging 

https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-
brannforebygging/ 

Temaveiledning til kapittel 4 i forskrift om brannforebygging 

https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/temaveileder-til-kapittel-4-i-
forskrift-om-brannforebygging/ 

Utkast til høringsnotat for forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og 
nødmeldesentralene 

https://www.dsb.no/globalassets/dokumenter/nyheter/brann-og-redningsvesenforskriften---utkast-til-
horingsnotat.pdf 

https://www.brannstatistikk.no/brus-ui/ 
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Vedlegg 1: Demografi 
Befolkningsgrunnlaget med alderssammensetning og informasjon om hvilke typer boliger folk bor i, er viktig 
for planlegging av det forebyggende arbeidet. 

Frøya  

Frøya kommune har i henhold til Statistisk sentralbyrå (SSB) et folketall på 5166 innbyggere pr. første kvartal 
2020. Aldersfordeling og personer med innvandrerbakgrunns nasjonalitet kommer frem av figurene under. 
SSB forventet at Frøya kommune har et innbyggertall på vel 5800 i 2040.  

 

Figur 2 Alderssammensetning Frøya kommune 

 

Figur 3 Innvandrere i Frøya kommune 
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I henhold til kommunestatistikken fra SSB er det registrert 1990 eneboliger og 83 leiligheter i kommunen. Det 
er registrert 1070 hytter i kommunen, og av befolkningen bor 7,4 % på landbruks-eiendom.  

Hitra 

Hitra kommune har i henhold til Statistisk sentralbyrå (SSB) et folketall på 5088 innbyggere pr. første kvartal 
2020. Aldersfordeling og personer med innvandrerbakgrunns nasjonalitet kommer frem av figurene under. 
SSB forventet at Frøya kommune har et innbyggertall på vel 4554 i 2040.  

 

Figur 4 Alderssammensetning Hitra kommune 

 

Figur 5 Innvandrere i Hitra kommune 
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I henhold til kommunestatistikken fra SSB er det registrert 2260 eneboliger og 204 leiligheter i kommunen. Det 
er registrert 1927 hytter i kommunen, og av befolkningen bor 13,3 % på landbrukseiendom.  
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Vedlegg 2: Dialog med Kystverket: fôrflåter/ produksjonsplattform for lakseoppdrett.  

 

 

 

 



 

2020-05-26  |  Side 34 av 34  

 



Hitra og Frøya kommuner

Dokumentasjon av brannvesenet (brannordning)
Frøya og Hitra brann og redning

Oppdragsnr.: 5193367 Dokumentnr.: 5193367-DB-01 Versjon: J03 Dato: 2020-08-19



Dokumentasjon av brannvesenet (brannordning) 

 
Frøya og Hitra brann og redning 
Oppdragsnr.: 5193367   Dokumentnr.: 5193367-DB-01   Versjon: J03 
  

2020-08-19  |  Side 2 av 38  

Oppdragsgiver: Hitra og Frøya kommuner 

Oppdragsgivers kontaktperson: Dag Robert Bjørshol/ Johan Pettersen 

Rådgiver: Norconsult AS 

Oppdragsleder: Tore Andre Hermansen 

Fagansvarlig: Kevin Medby 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J03 2020-08-19 For bruk ToAHe KHMe ToAHe 

B02 2020-06-26 Høringsutkast ToAHe KHMe ToAHe 

A01 2020-05-26 For fagkontroll ToAHe   

Versjon Dato Beskrivelse Utarbeidet Fagkontrollert Godkjent 

 
Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som dokumentet omhandler. Opphavsretten tilhører 
Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres 
tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. 



Dokumentasjon av brannvesenet (brannordning) 

 
Frøya og Hitra brann og redning 
Oppdragsnr.: 5193367   Dokumentnr.: 5193367-DB-01   Versjon: J03 
  

2020-08-19  |  Side 3 av 38  

Sammendrag 
Det er kommunenes ansvar å sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta 
forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. Hvordan dette 
gjøres, og hvilke ressurser brannvesenet skal ha er opp til den enkelte kommune å bestemme. 

I dette arbeidet har Norconsult dokumentert og gjort vurderinger for et felles brannvesen for kommunene 
Frøya og Hitra, kalt Frøya og Hitra brann og redning (heretter FHBR), slik at oppgaver hjemlet i lov og 
forskrift kan utføres tilfredsstillende, herunder:  

• Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver 14 juni 2002. 

• Forskrift om brannforebygging 01 januar 2016. 
• Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av 26 juni 2002. 

Ved dimensjonering av brannvesenet er det tatt hensyn til både regelverkets standardkrav og den 
kartlagte risiko og sårbarhet som foreligger i Frøya og Hitra kommuner. Denne rapport dokumenterer 
FHBR sin organisering og dimensjonering av brannvesenet, slik at både lovpålagte og andre oppgaver 
kan utføres tilfredsstillende. Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at 
brannvesenet blir best mulig tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Dette arbeidet ble utført for 
FHBR i 2019 og danner grunnlaget for denne vurderingen.  

To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. 
Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til en 
annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer at all 
myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar.  

Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 gir sterke føring for oppgaver et brannvesen skal ha ansvaret 
for: 

a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, 
brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker 

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn 
c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved 

transport av farlig gods på veg og jernbane 
d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 

krisesituasjoner 
e) være innsatsstyrke ved brann 
f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens 

risiko- og sårbarhetsanalyse 
g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske 

territorialgrensen 
h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

Gjennom rapporten er det redegjort for hvordan FHBR oppfyller de ulike krav stilt i gjeldende lov og 
forskrift. Blant annet sees det spesielt på forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet, 
for å vurdere om FHBR er riktig dimensjonert. Det er gjort funn og merknader til hvordan FHBR oppfyller 
disse kravene slik dagens to brannvesen fremstår. Eksempelvis kan her nevnes:  

• Basert på en samling av dagens to stillingshjemler som brannsjef oppnår en samlet sett 40 % 
stilling. Dette er under forventet krav i dimensjoneringsforskriften der et samlet brannvesen må 
ha en stillingshjemmel på 51,27 % for brannsjef. Den samme prosentsatsen vil være gjeldende 
for leder beredskap og leder forebyggende. Med en jevnere fordeling av stillingshjemlene er det 
mulig å oppnå nevnte krav.  

• Ny forskrift om brannforebygging med ikrafttredelse 1. januar 2016 medfører et endret 
tilsynsregime sammenlignet med hva som har vært gjeldende. Gjennom den nye forskriften 
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stilles det krav til at det skal gjennomføres en risikobasert tilsynsvirksomhet. Dette er i liten grad 
implementert i FHBR. Forebyggendeanalysen som ble gjennomført i 2020 har identifisert at 
dagens organisering med felles forebyggende avdeling, men der hvert brannvesen har sin egen 
forebyggende leder fremstår som en mindre egnet måte å drive det forebyggende arbeidet på. 
Samtidig avdekket arbeidet med analysen at det er utfordringer med å få til totalt 1,4 årsverk 
forebyggende arbeid da andre oppgaver blir prioritert foran det forebyggendearbeidet. 

• Når det gjelder beredskap er minstekravet til bemanning for et sammenslått brannvesen 
tilfredsstilt, men beredskapsanalysen har identifisert forhold som går på organisering av 
mannskapsstyrken, spesielt knyttet til de to hovedstasjonene. 

Gjennom dokumentasjonen av brannvesenet (brannordningen) for Frøya og Hitra brann og redning 
(FHBR) som er basert på gjennomført ROS-analyse og GAP-analyse fra 2019, og forebyggendeanalyse 
og beredskapsanalyse fra 2020 er det gjort vurderinger opp mot dagens dimensjoneringsforskrift (2002) 
som setter krav til dimensjonering og organisering av brannvesen. Det er også sett til forslag til ny 
dimensjoneringsforskrift, slik at Frøya og Hitra brann- og redning gjennom dette arbeidet skal være 
fremtidsrettet og kunne møte nye krav på en god måte. Norconsults tilrådninger er oppsummert med 
følgende:  

• Basert på en samfunnssikkerhets- og beredskapsfaglig vurdering tilrådes det at det etableres 
et nytt felles brannvesen for de to kommunene – Frøya og Hitra brann og redning.  

• Gitt avdekt risiko- og sårbarhetsbilde, og det fremtidige, med blant annet en økende utbygging 
av havnæringsindustri, bør det vurderes om stillingsandelen til ledelsen skal økes slik at det blir 
fulltidsstillinger for alle 3 stillingene i ledelsen, brannsjef, leder forebyggende og leder 
beredskap. 

• Dagens forebyggende brannvernarbeid tilrådes (uavhengig av kulepunkt 1) omorganisert med 
opprettelse av én ny felles avdeling med én felles leder, og for en periode må det tilføres 
ressurser ut over forskriftens minstekrav. Samtidig bør en se på samarbeidsmuligheter med 
andre brannvesen som det er naturlig å kunne samarbeide med for å bygge fagmiljø, 
kompetanse og sikre utvikling av det forebyggende arbeidet. 

• Nordskag stasjon bør samlokaliseres med Salmar for å gi synergieffekter med Salmars 
industrivern, et bedre egnet lokale og raskere tilgang til mannskaper.  

• Mannskapsstyrken tilknyttet hovedstasjonene (Sistranda og Fillan) bør økes til 20 mannskaper. 
Alternativt kan det vurderes innføring av vaktordning ved stasjonene. 

• Etablering av felles 01-vakt tilrådes utført så snart som mulig for å gi en større avlastning på de 
som inngår i vaktordning, et tettere samarbeidsmiljø mellom de to brannvesenene, og et 
potensial for økonomiske besparelser.  

• Det må etableres ordninger med utrykningsledere knyttet til de ulike stasjonene og utvikle 
lederkompetanse for innsatsleder 
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1 Innledning 
Det er kommunenes ansvar å sørge for etablering og drift av et brannvesen som kan ivareta 
forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en effektiv og sikker måte. Hvordan dette 
gjøres, og hvilke ressurser brannvesenet skal ha er opp til den enkelte kommune å bestemme. 

Formålet med denne rapporten er å dokumentere at forskriftens krav til organisering, utrustning og 
bemanning oppfylles alene eller i samarbeid med en annen kommune jf. §1-4 og § 10 i forskrift om 
organisering og dimensjonering av brannvesen 26 juni 2002.  

Denne rapporten vil dokumentere og beskrive et felles brannvesen for kommunene Frøya og Hitra, kalt 
Frøya og Hitra brann og redning (heretter FHBR), slik at oppgaver hjemlet i lov og forskrift kan utføres 
tilfredsstillende, herunder:  

• Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver 14 juni 2002. 

• Forskrift om brannforebygging 01 januar 2016. 
• Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av 26 juni 2002. 

Ved dimensjonering av brannvesenet er det tatt hensyn til både regelverkets standardkrav og den 
kartlagte risiko og sårbarhet som foreligger i Frøya og Hitra kommuner. Denne rapport dokumenterer 
FHBR sin organisering og dimensjonering av brannvesenet, slik at både lovpålagte og andre oppgaver 
kan utføres tilfredsstillende.  

Brannordningen for FHBR er basert på gjennomført ROS-analyse og GAP-analyse fra 2019, og 
forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse fra 2020. 

Rapporten er utarbeidet av Norconsult i nært samarbeid med ledelse og nøkkelpersoner i de 
eksisterende brannvesenene i kommunene Frøya og Hitra. Rapporten har vært på høring hos 
brannvesenene og har gjennomgått en tverrfaglig kvalitetssikring i Norconsult. Norconsults 
kontaktpersoner har vært Dag Robert Bjørshol og Johan Pettersen.  

1.1 Forutsetninger og avgrensninger 

Følgende forutsetninger og avgrensninger er lagt til grunn i denne rapporten:  

• Dokumentasjonen omfatter kommunene Frøya og Hitra slik de fremstår per medio 2020, 
herunder brannvesenets organisering og ressurser.  

• Dokumentasjonen bygger på gjennomført ROS-analyse og GAP-analyse fra 2019, og 
forebyggendeanalyse og beredskapsanalyse fra 2020. 

• Dokumentasjonen er avgrenset til å omfatte forhold omtalt i brann- og eksplosjonsvernloven 
§10 og forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesenet § 2-4. 

1.2 Definisjoner og begreper 

Tabell 1 – Definisjoner og begreper 

Begrep Beskrivelse 
Beredskap  Den ordningen som sikrer at personell er disponibelt for innsats på kort 

varsel 
Brannsjef Den som forestår den daglige ledelsen av brannvesenet i henhold til 

brann- og eksplosjonsvernloven 
Brannordning Kommunens brannordning skal sikre at brann- og feiervesenet er 

bemannet, organisert og utstyrt på en slik måte at de oppgaver som følger 
av loven til enhver tid kan gjennomføres i kommunen på en tilfredsstillende 
måte og i samsvar med forskrifter fastsatt av departementet 
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Brannvernregion To eller flere kommuner som samarbeider om gjennomføring av noen eller 
alle brannvesenets oppgaver  

Deltidspersonell Personell tilsatt i brannvesenet i stilling med definert omfang mindre enn 
heltidsstilling, eller personell med annen tilknytning til brannvesenet med 
definert omfang mindre enn heltidsstilling 

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Fare Forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser. En fare er 

derfor ikke stedfestet og kan representere en gruppe hendelser med 
likhetstrekk 

Forebyggende tiltak Tiltak som reduserer sannsynligheten for at en hendelse inntreffer 
Innsatsstyrke Den styrke som kalles ut til innsats ved brann eller ulykke 
Innsatstid Tiden fra innsatsstyrken er alarmert til den er i arbeid på skadestedet 
IUA Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning 
Kasernert vakt Personell i kontinuerlig vakt på brannstasjonen 
Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med ord 

eller som en tallverdi på omfanget av skader på mennesker, miljø eller 
materielle verdier 

Konsekvensreduserende 
tiltak (beredskapstiltak) 

Tiltak som reduserer omfanget av en hendelse når den har inntruffet. Dette 
kan være administrative tiltak som beredskapsplanverk, fysiske tiltak eller 
kompetansetiltak 

Overordnet vakt Særskilt kvalifisert personell i egen vaktordning som har brannsjefens 
myndighet 

Risikoreduserende tiltak Tiltak med sikte på å redusere sannsynligheten for og/eller konsekvens av 
uønskede hendelser.  

ROS- analyse  Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Sårbarhet En kommunes (og brannvesenets) manglende evne til å motstå virkningen 

av hendelser, og til å gjenopprette normaltilstand etter hendelser 
 

Sannsynlighet Uttrykkes som hendelsesfrekvens, dvs. hvor ofte (i gjennomsnitt) en 
hendelse vurderes å kunne inntreffe i fremtiden når erfaring (statistikk) og 
nye trender legges til grunn 

Tettsted Tettbygget område med minst 200 bosatte, der avstanden mellom husene 
normalt ikke overstiger 50 meter. Tettsted avgrenses uavhengig av 
administrative grenser. (SSB) 

Uønsket hendelse En hendelse eller tilstand som kan medføre skade på mennesker, miljø 
eller materielle verdier 
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2 Beskrivelse av kommunene Frøya og Hitra 

 

Figur 1 – Analyseobjektets geografiske avgrensning – kommunene Frøya og Hitra (kilde: DSB kart) 

2.1 Frøya kommune 

Frøya kommune grenser mot Smøla i vest, Hitra i sør, og Bjugn, Åfjord, Roan og Osen i øst. Frøya 
består av øya Frøya, flere fiskevær i varierende størrelse i nordvest, så som de bebodde Sula, 
Bogøyvær og Mausundvær, samt de fraflyttede Kya, Vågsvær og Humlingsværet, samt arkipelet Froan 
i nordøst. Øya Frøya grenser mot Frohavet i øst, Norskehavet i nordvest, Frøyhavet i nordøst, 
Frøyfjorden i sør. Kommunen har til sammen ca. 5400 holmer og skjær. Frøya kommune har 5166 
innbyggere (SSB, mai 2020). Kommunens tettsteder slik det er definert av SSB er per desember 2019 
kommunesenteret Sistranda med 1121 innbyggere og Hammarvika med 461 innbyggere. 
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Havbruksnæringen er stor på Frøya og Hitra. Disse to kommunen står sammen for 20 prosent av all 
lakseslakting i landet og bidrar med over 40 prosent av eksportverdiene for Sør-Trøndelag. 
Lakseslakteriet SalMar er en viktig bidragsyter til dette og medfører mye tungtransport på fv. 716, 
gjennom Frøyatunnelen (150 meter under havet) og videre til Hitra.  

Det er startet opp anleggsarbeid for å etablere en vindpark på Frøya.   

2.2 Hitra kommune 

Hitra kommune består av 2 500 øyer, holmer og skjær, de fleste av disse er ubebodd. Kommunen har 
5088 innbyggere (SSB, mai 2020). Kommunens tettsteder slik det er definert av SSB er per desember 
2019 kommunesenteret Fillan med1142 innbyggere og Hestvika med265 innbyggere. Fra 2020 fikk 
Hitra en del av Snillfjord, det vil si at kommunen fikk litt mer areal på fastlandet, og noen hundre flere 
innbyggere. 
 
Havbruksindustrien er allerede stor og det er planlagt flere slike virksomheter i fremtiden, alle samlet på 
Jøsnøya.  
 
Det er etablert en vindpark på Eldsfjellet, denne ble startet opp i 2004 og utvidet i 2019. 
 
Hovedforbindelsen til Hitra er fv. 714 gjennom Hitratunnelen. Dette er en undersjøisk tunell som ligger 
264 meter under havet. Fra Hitra er det også undersjøisk veiforbindelse videre til Frøya gjennom 
Frøyatunnelen. Førøvrig er det en hurtigbåtforbindelse til Trondheim og Kristiansund.  
 
Havbruksnæringen innebærer at det foretas mye tungtransport på fv. 714 per i dag, men det planlegges 
for en fremtidig sjøtransport av sjømat ved å etablere effektive havne- og terminalløsninger på Hitra. 
 
 
Tabell 2 – Oversikt over antall innbyggere, boliger, piper, og ildsteder i kommunene per mai 2020 (kilde: SSB). 

Kommune Antall innbyggere  Antall boliger Antall fritidsbygninger 

Frøya 5166 2513 1070 

Hitra 5088 3002 1927 

 

Samlet er det per medio 2020 ca. 6797 piper på Frøya og Hitra, dette tallet er eksklusiv fritidsboliger. 
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3 Lover og forskrifter  
En rekke lover og forskrifter regulerer brann- og redningstjenesten i Norge. Dette gjelder spesielt lov om 
vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (brann- 
og eksplosjonsvernloven, LOV-2002-06-14-20) 

Gjennom § 9 i brann- og eksplosjonsvernloven påligger det kommunene å sørge for etablering og drift 
av et brannvesen som kan ivareta forebyggende og beredskapsmessige oppgaver etter loven på en 
effektiv og sikker måte. 

Kommunen skal gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse slik at brannvesenet blir best mulig 
tilpasset de oppgaver det kan bli stilt overfor. Kommunen skal evaluere hendelser for å sikre kontinuerlig 
læring og forbedring av det forebyggende og beredskapsmessige arbeidet. 

Leder av brannvesenet og øvrig personell skal ha de kvalifikasjoner som er nødvendige for å kunne 
ivareta brannvesenets oppgaver på en forsvarlig måte. 

To eller flere kommuner kan avtale å ha felles brannvesen eller felles ledelse av brannvesenet. 
Kommunen kan gjennom avtale overlate brannvesenets oppgaver og ledelse helt eller delvis til en 
annen kommune, virksomhet e.l. Kommunen må i slike tilfeller etablere ordninger som sikrer at all 
myndighetsutøvelse etter loven skjer under kommunens formelle ansvar.  

I henhold til § 11 i samme lov skal brannvesenet minimum utføre følgende: 

a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, 
brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker 

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn 
c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved 

transport av farlig gods på veg og jernbane 
d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 

krisesituasjoner 
e) være innsatsstyrke ved brann 
f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens 

risiko- og sårbarhetsanalyse 
g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske 

territorialgrensen 
h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

I det videre gjennomgås krav stilt i forskrifter som utfyller loven.  

3.1 Krav stilt gjennom forskrift om brannforebygging  

Forskrift om brannforebygging, trådte i kraft 1.1.2016 og erstatter Forskrift om brannforebyggende tiltak 
og tilsyn. Forskriftens kap. 4 §§ 14 – 22 omtaler kommunens plikter innenfor brannforebyggende arbeid. 
Denne forskriften gir ingen føringer når det gjelder dimensjonering av brannvesenet, men gir føringer 
og krav til det forebyggende arbeidet.   

Kommunene pålegges å kartlegge risiko for brann (§ 14), og dette har FHBR gjort gjennom utarbeidelse 
av en felles ROS-analyse for de to kommunene. I tillegg har de tatt ROS-analysen videre og utarbeidet 
en forebyggendeanalyse i 2020.   

Videre skal kommunene planlegge det forebyggende arbeidet, jf. § 15, og gjennomføre tiltak i samsvar 
med plan for det forebyggende arbeidet, jf. § 16. Kommunene skal sørge for at røykkanaler i 
fyringsanlegg som brukes til oppvarming av byggverk, blir feiet ved behov (§ 17) og det skal 
gjennomføres risikobasert tilsyn i henhold til kriterier gitt i § 18. Gjennom § 19 pålegges kommunene å 
motivere og samarbeide med aktuelle aktører for at de skal bidra til å redusere sannsynligheten for og 
konsekvensene av brann. Kommunene må også evaluere det forebyggende arbeidet (§20).  
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I henhold til forskriftens § 21 skal kommunen sørge for at den kommunale vannforsyningen fram til 
tomtegrenser i tettbygde strøk er tilstrekkelig til å dekke brannvesenets behov for slokkevann. I 
boligstrøk og lignende der spredningsfaren er liten, er det tilstrekkelig at kommunens brannvesen 
disponerer passende tankbil. I områder som reguleres til virksomhet hvor sprinkling er aktuelt, skal 
kommunen sørge for at det er tilstrekkelig vannforsyning til å dekke behovet. 

§ 22 pålegger kommunene å dokumentere at kommunens plikter i henhold til forskriften er oppfylt.  

3.2 Krav stilt gjennom forskrift om organisering av brannvesen  

§ 2.4 Dokumentasjon 

Kommunen skal kunne dokumentere at denne forskrifts krav til organisering, utrustning og bemanning 
oppfylles alene eller i samarbeid med annen kommune. 

Dokumentasjonen skal omfatte og baseres på en risiko- og sårbarhetsanalyse, som skal være 
koordinert med kommunens analyser på andre områder. 

Kommunen skal dokumentere brannvesenets dimensjonering. Kommunen skal angi hvilke myndigheter 
som fatter vedtak etter denne forskrift, hvilke vedtak om delegering som er fattet og hvordan forskriftens 
krav til samarbeid er ivaretatt. Avtaler om samarbeid skal følge dokumentasjonen. 

Dersom kommunen etter kartlegging av risiko og sårbarhet, avdekker forhold som ikke kan ivaretas 
gjennom forskriftens minstekrav, særskilte forebyggende tiltak og samarbeidsavtaler mv., skal 
brannvesenet tilføres ytterligere ressurser. 

Kommunen skal innarbeide brannvesenets virksomhet i sine planer for forebyggende virksomhet og 
skadebegrensende innsats for øvrig. 

Dokumentasjonen skal oversendes sentral tilsynsmyndighet.  

Denne rapporten anses å tilfredsstille dette dokumentasjonskravet.  

§ 2.5 Brannsjef og avdelingsledelse 

Brannsjefens fullmakter følger av brann- og eksplosjonsvernlovens § 12 og kommunens 
delegeringsvedtak. Brannsjefen skal ha en stedfortreder. 

§ 3.2 Kapasitet, kompetanse og dimensjonering 

(…) Det skal utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om brannforebyggende 
tiltak og tilsyn pr. 10.000 innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. Andre forebyggende 
oppgaver brannvesenet påtar seg krever ytterligere ressurser. 

 § 4-1 Samarbeid 

Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner og beredskapsorganisasjoner for best mulig å 
utnytte ressursene i regionen. Der et tettsted er felles for flere kommuner, skal disse samarbeide om 
beredskapen i dette tettstedet. 

§ 4-2 Bistand 

Kommunen eller brannvernregionen skal, ut over eventuelle samarbeidsavtaler, inngå avtaler som 
legger til rette for å motta eller yte bistand ved behov i akutt brann- og ulykkessituasjoner med nabo-



Dokumentasjon av brannvesenet (brannordning) 

 
Frøya og Hitra brann og redning 
Oppdragsnr.: 5193367   Dokumentnr.: 5193367-DB-01   Versjon: J03 
  

2020-08-19  |  Side 13 av 38  

brannvesen, industrivern, flyplass- og havariberedskap, sivilforsvar, Forsvaret mv., der slike styrker 
finnes. Avtalen skal også regulere fremgangsmåte ved anmodning om bistand. 

§ 4.3 Reservestyrker 

Kommunen skal sørge for særskilte reservestyrker dersom tilstrekkelige personellressurser for de 
innsatssituasjoner som kan forventes ikke oppnås med egne beredskapsstyrker og avtaler etter § 4-1 
og § 4-2. 

§ 4-8 Innsatstid 

Til tettbebyggelse med særlig fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., strøk 
med konsentrert og omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter. 

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer den 
økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført. 

Innsatstid i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter. Innsats utenfor tettsteder fordeles mellom 
styrkene i regionen, slik at fullstendig dekning sikres. Innsatstiden i slike tilfeller bør ikke overstige 30 
minutter. 

§ 4.12 Skogbrann 

I områder hvor det er betydelig fare for brann i skog, skal brannsjefen i samråd med de lokale 
skogbruksmyndigheter organisere en særskilt reservestyrke for innsats ved slike branner. Slik 
reservestyrke skal øves for aktuelle oppgaver. 

§ 5.1 Dimensjonering og lokalisering 

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor 
krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav minst 4 skal 
være kvalifiserte som utrykningsledere. 

Beredskapen skal legges til tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet 
tettsted innenfor krav til innsatstider etter § 4-8. 

§ 5.2 Vaktlag og støttestyrke 

Et vaktlag skal minst bestå av: 

• 1 utrykningsleder 
• 3 brannkonstabler/røykdykkere. 

Støttestyrke er fører for tankbil eller fører for snorkel-/stigebil. 

§ 5.3 Vaktberedskap 

(…) I tettsteder med 3.000 - 8.000 innbyggere skal beredskapen være organisert i lag bestående av 
deltidspersonell med dreiende vakt. 

§ 5.4 Antall vaktlag 

I tettsted fra 3.000 til 50.000 innbyggere skal det være minst ett vaktlag og nødvendig støttestyrke etter 
§ 5-2 og § 5-3.  

§ 5.5 Beredskap for høydeberedskap eller tankbil 

I kommuner der brannvesenets snorkel- eller stigebil er forutsatt å fungere som påbudt rømningsvei 
etter bygningslovgivningen, skal vognfører ha samme beredskap som vaktlaget for øvrig. 
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I boligstrøk o.l. hvor kommunen har vedtatt at tankbil kan erstatte annen tilrettelagt slokkevannforsyning, 
jf. § 5-4 i forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn, skal tankbil kjøres ut samtidig med 
førsteutrykningen, dersom det er nødvendig for å sikre brannvesenet tilstrekkelig slokkevann 

§ 5.6 Overordnet vakt 

I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2.000 innbyggere skal det være 
dreiende overordnet vakt. 

Brannsjefen og stedfortreder skal inngå i vaktordningen. Overordnet vakt skal kunne lede samtidig 
innsats på flere skadesteder. Flere kommuner kan ha felles overordnet vakt. 

§ 7.1 Kommunens plikter 

Kommunen skal sørge for at personell i brannvesenet tilfredsstiller de krav til kvalifikasjoner som denne 
forskrift stiller. 

3.3 Krav stilt gjennom forskrift om håndtering av farlig stoff  

Forskriftens § 23 stiller krav om at kommunen skal føre tilsyn med at bestemmelsene i denne forskriften 
blir overholdt.  

3.4 Andre forskrifter og referansedokumenter  

Andre lover og forskrifter som er aktuelle for dette området, men ikke er omtalt i detalj i denne 
dokumentasjonen er:  

• Forskrift av 26. juni 2002 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff 
• Lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) 
• Forskrift av 1. juni 2004 om begrensning av forurensning 
• Forskrift av 9. juli 1992 om varsling av akutt forurensning eller fare for akutt forurensning 
• Forskrift av 6. desember 1996 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter 

(internkontrollforskriften) 
• Forskrift av 3. juni 2016 Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense konsekvensene av 

storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer (storulykkeforskriften).  
 
 

Statlige vedtak, veiledninger, meldinger m.m. 

• Veiledninger til aktuelle forskrifter 
• NOU 2012:4 Trygg hjemme - Brannsikkerhet for utsatte grupper 
• NOU 2012:8 Ny utdanning for nye utfordringer - Helhetlig utdanningsmodell for fremtidig 

personell i brannvesenet 
• St.meld. nr. 35 (2008-2009) Brannsikkerhet. Forebygging og brannvesenets redningsoppgaver 
• St.meld. nr. 22 (2007-2008) Samfunnssikkerhet. Samvirke og samordning 
• Ot.prp. nr. 28 (2001-2002) Om lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og 

om brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven) og om endringer i 
arbeidsmiljøloven 

• Brannstudien - Fremtidens brann og redningsvesen – Rapport fra arbeidsgruppe som har 
vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk (DSB desember 2013) 

• Beslutningsgrunnlag for ny organisering av brann- og redningsvesenet (DSB 1.12.2015) 
• Nasjonalt risikobilde (DSB årlig)  
• Retningslinjer fra DBE (1994, revidert 2001) vedrørende brannvesenets adgang til a ta betalt 

for sine tjenester 



Dokumentasjon av brannvesenet (brannordning) 

 
Frøya og Hitra brann og redning 
Oppdragsnr.: 5193367   Dokumentnr.: 5193367-DB-01   Versjon: J03 
  

2020-08-19  |  Side 15 av 38  

• Skogbrannberedskap og handtering av den senere tids skogbranner i Norge. Rapport fra 
arbeidsgruppe opprettet av DSB etter oppdrag fra Justis- og politidepartementet (31. oktober 
2008) 

• Veileder om enhetlig ledelsessystem (ELS) ved handtering av hendelser innen brann, redning 
og akutt forurensning. DSB, Kystverket og Klima- og forurensningsdirektoratet (11. november 
2011) 

• Nasjonal prosedyre - Nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold (PLIVO) 
• Veiledning røyk og kjemikaliedykking, DSB (2005) 
• Fylkesmannen i Trøndelag: ROS Trøndelag 2019. Risiko- og sårbarhetsanalyse for Trøndelag 

(hovedrapport). 
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4 Risiko og sårbarhet i regionen  

4.1 Forskriftens minstekrav ved standard brannrisiko  

Forskrift om brannforebygging §14 viser til at det skal kartlegges konsekvenser og sannsynligheter for 
hva brann kan skade av liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Det skal også kartlegges 
utsatte grupper i kommunen som har særlig risiko for å omkomme eller bli skadet av brann, og 
brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv.  

4.2 Risikobilde og sårbarhetsvurdering 

I ROS-analysen til FHBR fra 2019 ble følgende farer identifisert og vurdert med hensyn på risiko: 

1. Industribrann/-eksplosjon 

2. Brann i renovasjon-/gjenvinningsanlegg 

3. Farlig stoff - brann/eksplosjon/utslipp 

4. Stor brann i helse-/omsorgsinstitusjon 

5. Brann i hotell 

6. Brann i overnattingssted (annet sted enn hotell) 

7. Brann i overnattingssted på Øyrekka 

8. Brann i leirskole 

9. Sentrumsbrann med stort evakueringsbehov 

10. Brann i lokale med store menneskeansamlinger 

11. Boligbrann (eldre hjemmeboende, personer med ulik kulturell bakgrunn, rus/psykiatri,  

12. Brann i landbrukseiendom 

13. Brann i kraft-/trafostasjon  

14. Stor skog-/lyngbrann 

15. Brann i område med begrenset slokkevanns-kapasitet (kommunal vannforsyning med 

tilstrekkelig trykk og -mengde) 

16. Brann i hyttefelt/campingplass 

17. Stor skipsulykke med passasjerskip og hurtigbåter 

18. Brann i båt i gjeste-/båthavner 

19. Brann i båt/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg 

20. Brann i brønnbåter/fôr-båter  

21. Brann i båthotell 

22. Transport av farlig gods på vei  

23. Stor vegtrafikkulykke  

24. Småflyulykke 

25. Akutt forurensning sjø 

26. Ekstremvær 

27. Ulykker med redningsbehov  

28. Helseoppdrag 

29. PLIVO-hendelser/ tilsiktet handling 
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Hendelser med høyt risikonivå

Gjennom analysen ble det gjort konsekvensvurderinger knyttet til kategoriene Liv og helse, Ytre miljø
og Materielle verdier. I de etterfølgende listes hendelsene som innenfor hver kategori ble vurdert til å
ha høyt risikonivå.

4.2.1.1 Kategori –Liv og helse

Følgende hendelser er vurdert å ha høyt risikonivå for kategorien liv og helse
(ikke rangert rekkefølge):

Nr. Beskrivelse
1 Industribrann/-eksplosjon
4 Stor brann i helse-/omsorgsinstitusjon
6 Brann i overnattingssted (annet sted enn hotell)
7 Brann i overnattingssted på Øyrekka
11 Boligbrann (eldre hjemmeboende, personer med ulik kulturell bakgrunn, rus/psykiatri)
15 Brann i område med begrenset slokkevannskapasitet
16 Brann i hyttefelt/campingplass
17 Stor skipsulykke med passasjerskip og hurtigbåter
18 Brann i båt-/gjestehavner
19 Brann i båt-/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg
23 Stor vegtrafikkulykke
27 Ulykker med redningsbehov
28 Helseoppdrag
29 PLIVO-hendelser/tilsiktet handling

4.2.1.2 Kategori –Ytre miljø

Følgende hendelse er vurdert å ha et høyt risikonivå for kategorien ytre miljø:

Nr. Beskrivelse
25 Akutt forurensning sjø

4.2.1.3 Kategori –Materielle verdier

Følgende hendelser er vurdert å ha høyt risikonivå for kategorien materielle verdier/samfunnsverdier
(ikke rangert rekkefølge):

Nr. Beskrivelse
1 Industribrann/-eksplosjon
14 Stor skog-/lyngbrann
15 Brann i område med begrenset slokkevannskapasitet
18 Brann i båt-/gjestehavner
19 Brann i båt-/oppdrettsflåte ved oppdrettsanlegg
20 Brann i brønnbåter/fôr-båter
21 Brann i båthotell
23 Stor vegtrafikkulykke
25 Akutt forurensning sjø

Oppsummering av risikobildet

Risikoanalysen viser at det generelt sett er flere hendelser som kommer ut med uakseptabelt høyt
risikonivå i kategorien liv og helse og materielle verdier/samfunnsfunksjon. En ROS-analyse som
utarbeides for et brannvesen, med fokus på brann og redning, vil naturlig identifisere en del hendelser
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som kommer ut med høy risiko i nevnte kategorier. Noen av disse kan også betegnes som store og
alvorlige hendelser (storulykke). Det er ikke vanlig å dimensjonere beredskapen i et brannvesen opp
mot slike store hendelser - en regional beredskapsdimensjonering bør legges til grunn for disse, der
også ressurser fra andre regioner/fylker bidrar i håndteringen.

Reelle hendelser som er håndtert av brannvesenene de siste årene, viser at det har vært mange
trafikkulykker sammenlignet med andre hendelser. Frøya har i tillegg hatt en markant økning i
helseoppdrag de siste årene. Av branner er det brann i bygning som dominerer, og her har også Frøya
hatt en markant økning de siste årene. Dette er hendelser som er vurdert i risikoanalysen, og kan
betegnes som typiske hendelser som det lokale brannvesenet må påregne å håndtere og dimensjonere
beredskapen for å kunne håndtere alene. Kommunenes helhetlige ROS-analyser (2015)1 har også
indentifisert boligbrann som en hendelse med uakseptabel risiko, i tillegg til tunnelbrann som også er
dekket her i denne ROS-analysen. Frøyatunnelen og Hitratunnelen er blant de 42 tunnelene i Norge
som av Transportøkonomisk institutt (2012) er ansett for å ha høyest risiko for bilbrann. Felles for alle
tunnelene er at de er lange og har bratt stigning. Andel tungtrafikk er 23 % i Hitratunnelen og 18 % i
Frøyatunnelen

Hovednæringen på Frøya og Hitra er havbruk med et stort antall oppdrettsanlegg og annen virksomhet
knyttet til dette. Det planlegges for en fremtidig samling og utvidelse av mye industri knyttet til havbruk
på Jøsnøya, som vil medføre endringer i risikobildet. Havbruksnæringen medfører også at det er et stort
antall båter og flåter som er knyttet til denne næringen, og hvor krevende branner kan oppstå.

Brannstudien (DSB, 2015) har vurdert utviklingstrekk og identifisert flere risikogrupper som øker
betraktelig i fremtiden, for eksempel hjemmeboende eldre og enkelte innvandrergrupper. Det vil også
bli et skifte fra institusjoner til flere omsorgsboliger.

Sårbarhetsvurdering

Sårbarhet omtales som det motsatte av robusthet. Sårbarhetsbegrepet fokuserer på konsekvensene -
evnen til å motstå virkninger av hendelser og til å gjenoppta normalsituasjonen etter hendelser. Det er
flere sårbarheter som kan påvirke brannvesenet og evnen til å yte tjenester i gitte situasjoner. I det
videre diskuteres en rekke faktorer som kan være med på å påvirke og øke sårbarheten til Frøya og
Hitra brann- og redning.

Strømbrudd

Brann, eksplosjon eller sabotasje kan medføre havari av en hel transformatorstasjon mellom
regionalnettet og fordelingsnettet. Dette er en hendelse som kan medføre inntil 4 døgns strømbrudd i
regionen.

Strømbrudd vil ved langvarige utfall kunne medføre utfordringer for brannvesenet. Ingen av
brannstasjonene på Frøya og Hitra har nødstrømsaggerat fastmontert. På Frøya har de aggregat til
lading av kommunikasjonsutstyr. Hitra har et mindre aggregat på 3,8 kW i mannskapsbilen i Fillan og
mulighet for å låne et større aggregat fra kommunens vannverk. Utstyr med batteribackup kan ikke
forsyne mange timer før det blir utladet. Langvarig strømbrudd gir først og fremst store konsekvenser
vinterstid og vil påvirke kommunikasjonen (ekom).

Bortfall av ekomtjenester (herunder Nødnett)

Bortfall av ekomtjenester kan gi meget store konsekvenser for liv og helse dersom det samtidig er behov
for livreddende hjelp på grunn av ulykke, sykdom e.l. Publikum kan risikere ikke å oppnå kontakt med
nødetatene. Mange innbyggere benytter nå kun mobiltelefoni etter å ha sagt opp sine fasttelefoni-

1 Frøya kommune har oppdatert sin helhetlige ROS-analyse i 2019 i tråd med ROS-analysen for Frøya
og Hitra brann og redning
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abonnement. Brannvesenet kan også ha behov for å benytte mobiltelefoni som reservevarsling av 
mannskaper. 

Hitra brann- og redning har målt dekningen til Nødnett i kommunen. Dette er målinger som er utført tidlig 
i 2016 og kontrollert opp mot målinger høsten 2017. Resultatene viser entydig lavere dekningsgrad, 
hvilket gir et mer sårbart nødnett for brannvesenet på Hitra. Dekningsgraden er også utfordrende i 
forhold til mannskapenes bostedsadresser der enkelte ikke oppnår dekning når de oppholder seg 
hjemme. Videre har nødnettet blant annet vist seg å være sårbart ved lynnedslag. 110-sentralen er klar 
over den dårlige dekningen og har uttalt at de ved behov vil supplere med UMS-varsling. 
 
Slik Nødnett er bygget, vil 85 % av Nødnetts basestasjoner fungere i 8 timer mens resterende vil ha 
reservestrøm for 48 timer (prioriterte basestasjoner). Reservestrøm til 48 timers-basestasjonene blir 
levert fra batteri eller dieselaggregat. Basestasjoner som mister forbindelsen med nettverket, vil kunne 
gi dekning til radioterminaler som ligger innenfor dekningsområdet. Brukere av Nødnett-radioterminaler 
som befinner seg innenfor dekningsområdet vil ha fungerende samband seg imellom, men det vil ikke 
være samband med brukere som er dekket av andre basestasjoner, eller med operasjonssentralene.  

I Telenors nett vil det for fasttelefoni (PSTN/ISDN) være driftstid etter strømbrudd i om lag 8 timer, med 
unntak for anlegg med stasjonære aggregatinstallasjoner. En del basestasjoner for mobiltelefoni kan 
være uten batteribackup, men de fleste vil ha mellom 2 og 4 timer driftstid (forutsatt normal bruk). Noen 
er utrustet med stasjonære aggregater i kombinasjon med batterier for å sikre uavbrutt krafttilgang. For 
internett/bredbånd sier Telenors policy 8 timer, men for disse tjenestene vil det også avhenge av om 
brukerne kan opprettholde 230V til sitt terminalutstyr.   

Bortfall av slokkevannforsyning 

Lokal vannforsyning på brannstedet er i mange tilfeller avgjørende, og utfall av vannforsyning vil gi store 
utfordringer. Det er dårlig/manglende kommunal vannforsyning der det er spredt bebyggelse i 
kommunene. 

TEK 17 § 11-17 angir at vannforsyningsanlegg med ledningsnett skal være dimensjonert slik at det gir 
tilstrekkelig mengde og trykk til å dekke vannbehovet, inklusive slokkevann.  

Stengte veger 

Veger kan bli stengte i forbindelse med naturbaserte hendelser og alvorlige trafikkulykker. Det er én 
høyt trafikkert fastlandsforbindelse til Hitra og Frøya, fv. 714 gjennom Hitratunnelen og Frøyatunnelen, 
som vil gi stor sårbarhet knyttet til fremkommelighet dersom denne blir stengt over lengre tid. Videre må 
det bemerkes at tunnelene har en bratt stigning og at tungbilandelen er høy. Skred som kan medføre at 
fv. 714 blir ufremkommelig medfører også en sårbarhet og er beskrevet i kommunenes helhetlige ROS-
analyser fra 2015.  

Havari av brannbil 

Kjøretøy kan havarere som følge av kollisjon, utforkjøring eller annen feil og skade (teknisk svikt). Dette 
medfører ofte at kjøretøyet er utilgjengelig i flere dager, på grunn av lang avstand til serviceverksted. 
Flere av kjøretøyene til Hitra brann- og redning er gamle, enkelte 20-26 år gamle. Spesielt er dette 
sårbart når det gjelder kjøretøy som tankbil og andre som ikke raskt kan erstattes og som brannvesenet 
heller ikke har egen reserve for. Frøya brann- og redning har generelt en god kjøretøypark med relativt 
nye biler.  

Sykdom og ferieavvikling 

Pandemier/epidemier kan medføre at en stor del av befolkningen og brannmannskaper blir indisponert. 
En situasjon som en senest har kjent på utfordringene til våren 2020. Slike situasjoner krever 
ekstraordinære tiltak også i brannvesenet. Videre bør brannmannskaper prioriteres ved vaksinering, gitt 
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deres kritiske samfunnsfunksjon. Det bør også gis overlappende kompetanse hos de ansatte slik at
sårbarheten reduseres ved sykmeldinger og når noen slutter.

Ferieperioder kan gi sårbarhet og det må vurderes om det er nødvendig med innleie av ferievikarer, for
eksempel deltidsmannskaper fra andre kommuner i regionen.

Bemanning og rekruttering

Det vurderes at fremtidig rekruttering av kompetent personell til deltidsstillinger kan bli problematisk.
Dette kan på sikt gi utfordringer for brannvesenets evne til å ivareta pålagte oppgaver og etterkomme
kravene i dimensjoneringsforskriften. Videre oppleves det allerede i dag utfordringer med å rekruttere
tilstrekkelig kompetent personell som både bor og jobber i akseptabel avstand til depotstyrkene.

På Frøya erfares også en sårbarhet knyttet til mannskapenes oppmøte ved alarm, spesielt i helgene,
men også i ukedagene har det den siste tiden vært få som møter opp.

I arbeidet med beredskapsanalysen våren 2020 ble det også avdekket at brannvesenene i dag
opplever situasjoner med manglende oppmøte, også ved alarm på dagtid. Dette skyldes at bo- og
arbeidsmarkedet er i endring og at mannskaper både bor og arbeider lenger unna stasjonen enn de
gjorde tidligere.

4.3 Særskilte brannobjekter og innsatstider

Særskilte brannobjekter

Brann- og eksplosjonsvernloven § 13 setter krav om utvelgelse og registrering av særskilte
brannobjekter og om at kommunen skal føre tilsyn med disse. Kategoriseringen av objektene i ulike
grupper innebærer at det gjøres prioriteringer med hensyn til hvilke objekter det skal føres tilsyn med
og hvor ofte de skal følges opp. Forskriften deler inn særskilte brannobjekter i følgende kategorier:

a) bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv
b) bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet

som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann
kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser

c) viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg.

Frøya og Hitra har i størrelsesorden 90 -100 objekter som går inn under § 13. I 2019 ble det gjennomført
12 tilsyn på Hitra og 4 tilsyn på Frøya. Arbeidet med forebyggende analysen 2020 viser at det er en del
mangler i registreringen og oppfølging av særskilte brannobjekter i begge kommunene.

Innsatstider

I tillegg til særskilte brannobjekter som krever tilsyn, er det også noen av disse som har spesielle krav
til innsatstider. Gjennom dimensjoneringsforskriften stilles følgende krav: Til tettbebyggelse med særlig
fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., strøk med konsentrert og
omfattende næringsdrift o.l., skal innsatstiden ikke overstige 10 minutter.

Innsatstiden kan i særskilte tilfeller være lengre dersom det er gjennomført tiltak som kompenserer den
økte risiko. Kommunen skal dokumentere hvordan dette er gjennomført.

Tabell 3–Objekter med krav til 10-minutters innsatstid:

Kommune Navn Brannvesenets estimerte innsatstid
Hitra Helsetunet (sprinklet) 7 min på dagtid/ 8 min på natt
Hitra Blåfjell omsorgsboliger (ikke sprinklet) 7 min på dagtid/ 8 min på natt
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Kommune Navn Brannvesenets estimerte innsatstid
Frøya Hotell Frøya 8 min på dagtid/ 10 min på natt
Frøya Frøya sykehjem Hamarvik (ikke sprinklet) 13 min på dagtid/ 15 min på natt

Innsatstid i tettsteder for øvrig og utenfor tettsteder

Dimensjoneringsforskriftens § 4-8 beskriver følgende innsatstid til tettbebyggelse som ikke har særlig
fare for rask og omfattende brannspredning, sykehus/sykehjem mv., strøk med konsentrert og
omfattende næringsdrift o.l.:

• Innsatstiden i tettsteder for øvrig skal ikke overstige 20 minutter
• Innsatstiden utenfor tettsteder børikke overstige 30 minutter

Hitra brann- og redning har beregnet innsatstider i kommunen. Beregningen som er utført med 3
stasjoner (Fillan, Sandstad og Kvenvær) viser at det er noen mindre område som ikke dekkes innen 30
minutter - i sørvest og på Dolmøya og Fjellværsøya. I 2020 ble det foretatten grensejustering og Hitra
fikk en del av Snillfjord kommune med Sunde stasjon som dekker den nye delen av kommunen.

For Frøya sin del er det kun Hamarvika og Sistranda som iflg. SSB er definert som tettsteder, og begge
dekkes innen 20 minutter. Ellers dekkes resten av hovedøya Frøya innenfor 30 minutters. Dette gjelder
ikke den bebodde øyrekka tilhørende Frøya kommune. Her foreligger det per i dag ingen avtale med
båtskyss for brannberedskapen. Øyene Sula og Mausundvær har hvert sitt branndepot med 6
depotpersoner.
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5 Brannvesenets oppgaver  

5.1 Trender og utvikling i samfunnet 

Brannstudien (DSB, 2015) omtaler utviklingstrekk i samfunnet som medfører at forebygging og 
beredskap må tilpasses dette: 

Et skifte fra institusjoner til omsorgsboliger er et sentralt utviklingstrekk ifølge NOU 2012: 4 
Trygg hjemme. På bakgrunn av helse- og sosialpolitiske føringer fra 1990-årene har en rekke 
pleie- og omsorgstjenester blitt endret fra å være institusjonsbasert til å bli boligbasert. 
Endringen har resultert i en nedbygging av segregert særomsorg og institusjoner til fordel for 
integrerte hjemmebaserte tjenestetilbud og nye boformer i nærmiljøet. Store sentrale 
institusjoner som HVPU og psykiatriske plasser i helseinstitusjoner er enten avviklet eller 
nedbygget. Som følge av dette er flere bosatt i egne kommuner gjennom ulike boligløsninger. 

Befolkningskonsentrasjonen mot tettsteder og byer vil også fortsette. Hoveddelen av 
befolkningsveksten forventes å komme i kommuner som allerede i dag er mellomstore eller 
store (> 10 000 innbyggere), og i tilknytning til større tettsteder og byer. Særlig i mindre 
kystkommuner i Nord-Norge og Nord-Trøndelag forventes fortsatt befolkningsnedgang. Det 
samme gjelder enkelte kommuner i de perifere delene av Hedmark, Oppland og Telemark. 

Samlet sett vil dette få konsekvenser for brann- og redningsvesenet fremover ved at enkelte 
grupper som er identifisert som risikogrupper, øker betraktelig (NOU 2012: 4 Trygg hjemme), 
for eksempel hjemmeboende eldre. Videre må beredskap og forebygging tilpasses der folk bor. 
De fleste mennesker bor i dagens store kommuner, som trolig vil ha en høyere andel branner. 

Mange hjemmeboende eldre klarer ikke å rømme selv dersom det oppstår en brann i boligen. 
Statistikken viser at denne gruppen er overrepresentert i antall omkomne i brann. Å forebygge at flere 
eldre ikke omkommer i brann som følge av denne utviklingen, vil derfor være en viktig utfordring i årene 
fremover. Dette er viktig å merke seg gitt planlegging og utvikling av det forebyggende arbeidet.  

Innføring av PLIVO (Nødetatenes samvirke ved pågående livstruende vold) gjør at det forventes stor 
slagkraft ved en førsteinnsats fra brannvesenets side. Gjennom dette, samt økt oppmerksomhet i 
samfunnet på det arbeidet brannvesenet gjør stilles det økte krav til profesjonalitet.  

Forventede endringer i klima med høyere temperaturer og hyppigere intense nedbørsperioder vil kunne 
medføre flere, og ikke minst andre redningsoppgaver for brannvesenet knyttet til klimarelaterte 
hendelser.  

Allerede i dag utgjør innsats ved trafikkulykker og bistandsoppdrag til helsesektoren en stor del av og 
flertallet av utrykninger som dagens to brannvesen utfører på øyene. Denne type hendelser forventes å 
være økende i årene som kommer. Det er allerede identifisert en økning i antall innsatser til medisinske 
hendelser. I tillegg er brannvesenets innsats av lenger og lenger varighet før ambulansepersonell 
ankommer.  

Endring og fornying av kjøretøy med større innslag av elbiler, og busser og lastebiler drevet på gass, 
gir også nye utfordringer for brannvesenet med henblikk på hva de møter og hvilke muligheter de har til 
å drive innsats ved trafikkulykker.  

5.2 Lovpålagte oppgaver 

Brann- og eksplosjonsvernlovens § 11 gir sterke føring for oppgaver et brannvesen skal ha ansvaret 
for: 

a) gjennomføre informasjons- og motivasjonstiltak i kommunen om fare for brann, farer ved brann, 
brannverntiltak og opptreden i tilfelle av brann og andre akutte ulykker 

b) gjennomføre brannforebyggende tilsyn 
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c) gjennomføre ulykkesforebyggende oppgaver i forbindelse med håndtering av farlig stoff og ved 
transport av farlig gods på veg og jernbane 

d) utføre nærmere bestemte forebyggende og beredskapsmessige oppgaver i krigs- og 
krisesituasjoner 

e) være innsatsstyrke ved brann 

f) være innsatsstyrke ved andre akutte ulykker der det er bestemt med grunnlag i kommunens 
risiko- og sårbarhetsanalyse 

g) etter anmodning yte innsats ved brann og ulykker i sjøområder innenfor eller utenfor den norske 
territorialgrensen 

h) sørge for feiing og tilsyn med fyringsanlegg. 

Utover dette kan kommunene legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker 
brannvesenets gjennomføring av oppgavene i § 11 første ledd (listet over). 

I § 15 heter det i første ledd at: Kommunene skal samarbeide om lokale og regionale løsninger av 
forebyggende og beredskapsmessige oppgaver med sikte på best mulig utnyttelse av de samlede 
ressurser.  
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6 Dimensjonering og organisering av brann og
redningstjenesten

Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen av 12 juni 2002 skal sikre at enhver
kommune har et brannvesen som er organisert, utrustet og bemannet slik at oppgaver hjemlet i lov og
forskrifter blir utført tilfredsstillende. Det hjemles også at brannvesenet skal være dimensjonert med
bakgrunn i de foreliggende risikoer og sårbarheter i kommunen.

6.1 Dimensjonering av ledelse og administrasjon

Ledelse

Brannsjefen har ansvaret for den daglige driften og har en ledergruppe bestående av lederne i de ulike
avdelingene. Brannsjefens fullmakter følger av brann- og eksplosjonsvernlovens § 12, og kommunens
delegeringsvedtak. Brannsjefen skal ha en stedfortreder/varabrannsjef.

I kommuner eller brannvernregioner som har mer enn 20 000 innbyggere anses oppgaven med å lede
brannvesenet som så omfattende at det er fastsatt minstekrav om at brannsjefen skal være i
heltidsstilling. For kommuner eller brannvernregioner med lavere innbyggertall kan brannsjefen ansettes
i deltidsstilling. Andel årsverk beregnes ved å ta innbyggertallet i regionen dividert med 20 000
innbyggere. Størrelsen på stillingen bør eventuelt oppjusteres avhengig av risikoforholdene i
kommunen/brannvernregionen, jf. § 2-4. For avdelingsledere beregnes stillingsandel på samme måte
som for brannsjefen.

Brannvesenets ledelse i Hitra kommune:

• Brannsjef i 20% stilling
• Leder beredskap i 30% stilling
• Leder forebyggende i 70% stilling

Brannvesenets ledelse i Frøya kommune:

• Brannsjef i 20% stilling
• Leder beredskap i 30% stilling
• Leder forebyggende i 70% stilling

MERK: Per juni 2020 er det kun 1 stilling (100%) som skal dekkealle ledelsesfunksjonenei Frøya brann
og redning.

Vurdering Hitra kommune:

Hitra kommune har 5088 innbyggere (SSB, mai 2020). Basert på beregningen som gis i veiledningen til
dimensjoneringsforskriften skal brannsjefen og avdelingslederne minimum ha en 25,44% stilling (5088
dividert med 20000). Det vil si at kravet er ivaretatt for leder beredskap og leder forebyggende, mens
brannsjefens stillingsandel er noe under kravet.

Vurdering Frøya kommune:

Frøya kommune har 5166 (SSB, mai 2020) og tilsvarende beregning som for Hitra tilsier at brannsjefen
og avdelingslederne skal ha en 25,83% stilling. Per juni 2020 er det kun 1 stilling (100%) som ivaretar
funksjonene som brannsjef, leder beredskap og leder forebyggende. Det vil si at det er vanskelig å
vurdere hvilke funksjoner som dekkes fullt ut, men uansett er brannsjefens stillingsandel noe under
kravet.

Det er behov for lederutdanning utover BER 1 deltid og forebyggendekurs for en av lederne.
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Vurdering og tiltak -sammenslått brannvesen:

En felles ledelse for et sammenslått Frøya og Hitra brann og redning, basert på dagens stillingsandeler,
vil være:

• Brannsjef i 40% stilling
• Leder beredskap i 60% stilling
• Leder forebyggende i 140% stilling

Samlet harkommunene 10254 innbyggere (SSB, mai 2020).

Basert på beregningen som gis i veiledningen til dimensjoneringsforskriften skal brannsjefen og
avdelingslederne da ha en 51,27% stilling (10254 dividert med 20000).

Brannsjefen vil dermed ha en stillingsandel som er under kravet slik stillingsandelene er fordelt i dag,
og det vil være naturlig å vurdere en jevnere fordeling av stillingsandelene i en felles ledelse for Frøya
og Hitra brann og redning.

Gitt gjeldende avdekt risiko-og sårbarhetsbilde, og det fremtidige, med blantannet en økende utbygging
av havnæringsindustri, bør det vurderes om stillingsandelen til ledelsen bør økes slik at det blir
fulltidsstillinger for alle 3 stillingene i ledelsen. Forebyggendeanalysen spesielt og beredskapsanalysen
begrunner også en slik prioritering. Dette vil også møte kravet som ligger i forslag til ny
dimensjoneringsforskrift (se vurderinger i kap. 7).

HMS –Internkontrollsystem

Frøya brann og redning

Frøya er i prosess for å etablere en løsning for en helhetlig håndterbar internkontroll. Per i dag er dette
noe spredt. Enovate sitt system skal vurderes som plattform, men egne prosedyrebeskrivelser må
uansett ligge i bunnen for HMS-systemet.

Hitra brann og redning

Hitra har en egen internkontrollbok for brannvesenet. I denne er det blantannet nedfelt de ulike aktørers
ansvar, myndighet, plikter og rettigheter. Det er også prosedyrer og skjema for dokumentering av avvik,
yrkesskade og ulykker.

Sør-Fosen interkommunale feiervesen

Feiervesenet har prosedyrer, risikokartlegging, mv registrert i Compilo, og benytter Komtek som
fagprogram og Ephorte til saksbehandling.

Vurdering og tiltak -sammenslått brannvesen:

Ved etablering av et felles FHBR må brannvesenets og feiervesenets HMS/internkontrollsystem
samordnes og stasjonene utrustes slik at det sikres at alle krav til helse, miljø og sikkerhet etterleves.
Personell som settes i innsats skal ha personlig verneutstyr tilpasset oppgavene og være fortrolig med
utstyrets muligheter og begrensninger.

Øving av beredskap

Det skal utarbeides årlige øvelsesplaner som sikrer at ledere og mannskaper får tilstrekkelig øvelse til
å løse de oppgaver de kan bli stilt overfor.
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Vurdering Hitra kommune

Årlige øvelsesplaner utarbeides for stasjonene på Fillan, Sandstad og Sunde. Per i dag øves det årlig
30 timer per mann.

Vurdering Frøya kommune

Øvingsplan utarbeides og framlegges på siste øvelse inneværende år for øvelser påfølgende år. Det
øves 30 timer årlig for alle mannskaper på stasjonene Sistranda og Nordskag. Depotmannskaper
Mausund og Sula øves 5-10 timer årlig.

Vurdering og tiltak -sammenslått brannvesen:

Erfaringer fra andre sammenslåtte brannvesen tilsier at felles øvelser for mannskapene bygger en god
kultur i organisasjonen og medfører at mannskapene blir bedre kjent med hverandre, bygger fellesskap
og gjør mannskapene trygge og sikre i innsats. Et felles FHBR bør prioritere øvelser med god kvalitet
slik at disse effektene oppnås.

Kjøretøy/transportmateriell og utstyr

Hitra -kjøretøy/transportmateriell Årsmodell Plassering
Mannskapsbil (2000 liter) 1991 Fillan
Tankbil (8000 liter) 1996 Fillan
Fremskutt enhet (Mercedes Sprinter m/Cobra
skjærslokker)

2006 Fillan

Befalsbil (Mazda pickup) 2007 Fillan
Feierbil 2004 Fillan
Fremskutt enhet (Mercedes Sprinter m/Cobra
skjærslokker)

2006 Sandstad

Mannskapsbil (2500 liter) 2003 Sandstad
Toyota Hiace 2002 Kvenvær
Mannskapsbil Scania (2500 l) 1992 Sunde
Tankbil Volvo F7 (13000 l) 1993 Sunde
Volkswagen, Framskutt enhet, Skumslukkingssystem 2019 Sunde

Vurdering Hitra kommune:

Flere av kjøretøyene er gamle, enkelte 20-26 år gamle.

Frøya - kjøretøy/transportmateriell Årsmodell Plassering
Mannskapsbil 4x4 (3000 l) 2016 Sistranda
Mannskapsbil (2400 l) 1994 Sistranda
Tankbil (10 000 l) 2008 Sistranda
Vaktbil 2014 Sistranda
Adm.bil 2018 Sistranda
Fremskutt enhet (MB Sprinter m/skumslokkesystem) 2015 Nordskag

Vurdering Frøya kommune:

Frøya har generelt en god kjøretøypark med relativt nye biler. Det er imidlertid ingen transportmidler for
utstyr og mannskaper i øyrekka, kun hengere ved Sula og Mausund depot. Utskifting av mannskapsbil
(D1.2) på stasjon Sistranda ligger inne i budsjettforslag 2021. I henhold til utført beredskapsanalyse
ligger det inne anbefaling om å skifte denne ut til et mindre kjøretøy –fremskutt enhet.
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Vurdering og tiltak -sammenslått brannvesen:

Hitra brannvesen er per i dag sårbart gitt en kjøretøypark med enkelte svært gamle kjøretøy. Ved å
etablere et felles Frøya og Hitra brann og redning, og se begge kommunen som én brannregion, kan
kjøretøy omplasseres etter en helhetlig vurdering av behov. Det må også etableres en plan for fornyelse
av de eldste kjøretøyene. Ved planlagt bytte av kjøretøy (D 1.2) bør det vurderes å anskaffe et mindre
kjøretøy –fremskutt enhet.

Mange områder utenfor tettbebyggelse er uten kommunal vannforsyning. Det gir brannvesenet
utfordringer knyttet til tilgjengelig og tilstrekkelige mengder slokkevann. Dette tilsier at det er stort behov
for en robust tankbilberedskap. Planlagte fremtidige høyhus medfører også at anskaffelse av
høyderedskap/lift må vurderes. I tillegg til kjøretøy og deres status er det også viktig at mannskapene
har nødvendige førerkort for å kunne kjøre tunge biler under utrykning, samt riktig kompetanse til å kjøre
tankvogn. Vurderinger gjort i beredskapsanalysen viser at det er mangler knyttet til dette pr. i dag.

6.2 Dimensjonering av forebyggende arbeid

Det er brannvernloven § 11 og forebyggingsforskriften som definerer det brannforebyggende arbeid, og
de tilhørende dimensjoneringsbestemmelsene i dimensjoneringsforskriften § 3-2.

Brannforebyggende arbeid er i all hovedsak informasjons- og motivasjonstiltak, tilsynsaktiviteter og
ulykkesforebyggende arbeid, jfr. brannvernloven § 11 (1).

Minstekravet til brannvesenets forebyggende arbeid er ett årsverk forebyggende arbeid pr. 10 000
innbyggere i brannregion. DSB har tidligere lagt til grunn at ett årsverk normalt vil kunne tilsvare 70-80
særskilte brannobjekter (bygninger og objekter hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store
materielle skader).

Forebyggende brannvern -samarbeid mellom Hitra og Frøya kommuner

Ny forskrift om brannforebygging med ikrafttredelse 1. januar 2016 medfører et endret tilsynsregime
sammenlignet med hva som har vært gjeldende. Gjennom den nye forskriften stilles det krav til at det
skal gjennomføres en risikobasert tilsynsvirksomhet.

Minstekravet til brannvesenets forebyggende arbeid er ett årsverk forebyggende arbeid pr. 10 000
innbyggere i brannregion.

Kapittel 4 i forebyggendeforskriften omhandler kommunenes plikter, og beskriver hvordan kommunene
skal arbeide med brannforebygging:

§14 Kartlegging av risikoen for brann
§15 Planlegging av det forebyggende arbeidet
§16 Gjennomføring av det forebyggende arbeidet
§17 Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
§18 Risikobasert tilsyn
§19 Andre tiltak mot brann
§ 20 Evaluering av det forebyggende arbeidet
§ 21 Vannforsyning
§ 22 Kommunens dokumentasjon

Det forebyggende arbeidet i de to kommunene er i stor grad basert på informasjon og motivasjonstiltak.
Tradisjonell tilsynsvirksomhet har vært mindre prioritert i det forebyggende arbeidet. Frøya og Hitra har
i størrelsesorden 90 -100 objekt som går inn under § 13. I 2019 ble det gjennomført 12 tilsyn på Hitra
og 4 tilsyn på Frøya. Videre er det avdekket at det er mangler i registrering og hjemling av særskilte
brannobjekt. Det foreligger dermed ikke noen eksakt oversikt over disse objektene i de to kommunene
per i dag.
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Etter den nye forebyggendeforskriften ble gjeldende fra 2016, har rammene for hvordan man skal drive
forebyggende arbeid endret seg. Tilsynsvirksomheten skal være risikobasert, og det åpnes for å benytte
seg av andre tiltak enn tradisjonelle tilsyn. Dette er i liten grad implementert i FHBR. Det forebyggende
arbeidet i de to kommunene vurderes å være svært viktig da en har en rekke områder med lang
utrykningstid, i tillegg til øyrekka med dens utfordringer. Videre er det mange fremmedarbeidere i de to
kommunene, og gjennom arbeidet med forebyggende analysen ble det påpekt at det er problematikk
med ombygging av næringslokaler til hybelhus mv. Et godt forebyggende arbeid i kommunene vurderes
å kunne være et direkte og godt sannsynlighetsreduserende tiltak.

Organisering av forebyggende brannvern

Hitra og Frøya har felles forebyggendeavdeling. Men de to brannvesenene har hver sin leder
forebyggende. Totalt er det 1,4 stillingshjemler til forebyggende arbeid fordelt med 0,7 stillingshjemler
pr. brannvesen. I tillegg er det 3 stillingshjemler som utgjør feiertjenesten i de to kommunene. Der er
det også hjemmel til ytterligere en stilling som ikke er benyttet pr. i dag.

Feiertjeneste - samarbeid mellom Hitra og Frøya kommuner
Frøya og Hitra brann og redning inngår i Sør-Fosen interkommunale feiervesen som har en faglig leder
i 20% stilling og tre feiere i 100% stillinger. Det er én feier med fagbrev og to uten.

Tilsyn medsærskilte brannobjekter

Tilsyn etter brann- og eksplosjonsvernloven § 13 skal gjennomføres og prioriteres på bakgrunn av
forskrift om brannforebygging §18:

- Risikoen for tap av liv og helse
Risikoen for tap av materielle og kulturhistoriske verdier

- Risikoen for samfunnsmessige konsekvenser
- Risikoen for brudd på forebyggende plikter
- Effekten av tilsyn sammenlignet med andre forebyggende tiltak

Vurdering og tiltak -sammenslått brannvesen:

Forskrift om brannforebygging (2016) krever tilsyn med særskilte brannobjekter ved behov, basert på
risiko. Forebyggendeanalysen som ble gjennomført i 2020 har identifisert at dagens organisering med
felles forebyggende avdeling, men der hvert brannvesen har sin egen forebyggende leder fremstår som
en mindre egnet måte å drive det forebyggende arbeidet på. Samtidig avdekketarbeidet med analysen
at det er utfordringer med å få til totalt 1,4 årsverk forebyggende arbeid da andre oppgaver blir prioritert
foran det forebyggendearbeidet. I utgangspunktet skal totalt 1,4 årsverk forebyggende arbeid være
tilstrekkelig i forhold til gjeldende forskriftskrav.

Gjennom forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen fremgår det krav om at det skal
utføres minst ett årsverk brannforebyggende arbeid etter forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn
pr. 10.000 innbyggere i kommunen eller brannvernregionen. De to kommunen har samlet sett rett i
overkant av 10.000 innbyggere per juni 2020.

Samme forskrift stiller også krav om følgende: Brannvesenets forebyggende avdeling skal være slik
bemannet og ha slik kompetanse at de krav som stilles til brannvesenets gjennomføring av
forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles. Det vurderes at dagens organisering ikke
tilfredsstiller dette kravet.

Gjennom forskriftens § 3.1 stilles følgende krav: Kommunen skal søke samarbeid med andre kommuner
for best mulig å utnytte samlet kompetanse i regionen, slik at det forebyggende arbeid blir utført
tilfredsstillende. Med den bakgrunn tilrådes det å omorganisere dagens forebyggende brannvernarbeid.
Det bør opprettesen ny felles avdeling med én felles leder. Samtidig bør en se på samarbeidsmuligheter
med andre brannvesen som det er naturlig å kunne samarbeide med for å bygge fagmiljø, kompetanse
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og sikre utvikling av det forebyggende arbeidet på Frøya og Hitra. Videre tilrådes det å tilføre
forebyggende avdeling flere stillinger enn ett årsverk for å ha fokus på det forebyggende arbeidet og
etablere et tilfredsstillende nivå på det området.

6.3 Dimensjonering av beredskap

Enhver kommune skal ha beredskap for brann og ulykker som sikrer innsats i hele kommunen innenfor
krav til innsatstider etter § 4-8. Samlet innsatsstyrke skal være minst 16 personer, hvorav minst 4 skal
være kvalifiserte som utrykningsledere.

Av brannvesenets minstestyrke på 16 skal minst 4 mannskaper og eventuelt støttestyrke være i innsats
innenfor kravene til innsatstider, jf. § 4-8. Veiledningen sier at innen 10-15 minutter etter at førsteinnsats
er iverksatt, skal en styrke på 12-14 mannskaper være i samlet innsats. Beredskapen skal legges til
tettsted der slikt finnes. Et tettsted kan dekkes av beredskap fra annet tettsted innenfor krav til
innsatstider etter § 4-8.

Vurdering og tiltak –sammenslått brannvesen

Basert på arbeidet med ROS-analyse i 2019 og beredskapsanalysen i 2020, er det en overordnet
tilrådning om at det etableres et nytt felles brannvesen for de to kommunene –Frøya og Hitra brann og
redning. Dette vurderes å styrke brann- og ulykkesberedskapen i regionen betraktelig og vil sikre et
større fagmiljø og mer dedikert tid til å utvikle brannvesenet videre fra ledende funksjoner. I arbeidet
med beredskapsanalysen er det ikke funnet grunnlag for endring av stasjonsplassering og dagens
stasjoner anbefales i hovedsak videreført. Det er identifisert en potensiell oppside ved å vurdere flytting
av Nordskag stasjon. Det vil medføre flytting av stasjonen til et egnet område som sikrer samlokalisering
med Salmar. Det vil kunne gi synergieffekter med Salmars industrivern, et bedre egnet lokale og raskere
tilgang til mannskaper.

§ 5.2 Vaktlag og støttestyrke

Et vaktlag skal minst bestå av:

• 1 utrykningsleder
• 3 brannkonstabler/røykdykkere

Beredskapsavdeling

Beredskapsavdeling Hitra består av leder beredskap i 30% stilling og 35 mannskaper fordelt slik:

• Fillan stasjon: 16 mannskaper
• Sandstad stasjon: 8 mannskaper
• Kvenvær depot: 3 mannskaper
• Sunde stasjon: 8 mannskaper

Beredskapsavdeling Frøya består av leder beredskap i 30% stilling og 32 mannskaper fordelt slik:

• Sistranda stasjon: 16 mannskaper
• Nordskag stasjon: 4 mannskaper
• Mausen depot: 6 mannskaper
• Sula depot: 6 mannskaper

Vurdering Hitra kommune:
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Minstekravet til bemanning er tilfredsstilt, men i høytider og helger i ferien så settes det opp vaktlag for
å sikre nok mannskaper i innsats. Mange mannskaper er også bortreist i helgene.

Det er behov for at 22 personer tar grunnkurs deltid. Videre er det et behov for 2 personer med
beredskapsutdanning trinn 1 og 19 personer med utrykningskurs (kode 160). Elleve personer mangler
førerkort klasse C.

Vurdering Frøya kommune:

Minstekravet til bemanning er tilfredsstilt, men det oppleves stadig oftere utfordringer med oppfylling av
innsatstider på grunn av økende samtidskonflikter for mannskapene når det gjelder hovedarbeidsgiver
og fritidsinteresser av ulik former. Med 4 personer på Nordskag stasjon vil det være situasjoner der det
ikke er mulig å rykke ut med et fullt vaktlag. Dette er en utfordring som blir tydeligere år for år.

En andel av mannskapene har ikke tilstrekkelig kompetanse. Det er behov for at 12 personer tar
grunnkurs deltid. Videre er det et behov for 5 personer med beredskapsutdanning trinn 1 og 8 personer
med utrykningskurs (kode 160). To personer vil har behov for førerkort klasse C i neste toårsperiode.

Vurdering og tiltak -sammenslått brannvesen:

Minstekravet til bemanning for et sammenslått brannvesen er tilfredsstilt, men beredskapsanalysen har
identifisert forhold som går på organisering av mannskapsstyrken, spesielt knyttet til de to
hovedstasjonene. Det foreslås derfor å jobbe videre med å øke mannskapsstyrken tilknyttet disse
stasjonene. Det vil si å oppdimensjonere styrken fra 16 til 20 mannskaper. Alternativt kan det vurderes
innføring av vaktordning ved stasjonene. Det er også identifisert noen øvrige forhold som vil bidra til en
sterkere organisering og sikre brannvesenet at det har en tilstrekkelig stor og riktig styrke å rykke ut
med:

• Stile krav om bosted og arbeidssted nær stasjonene ved nyansettelser
• Vurdere vaktordning på sjåfører for tungbil
• System/ rutiner for mannskapsflytting av mannskaper mellom stasjoner for kapasitetsøkning og

sideforskyvning ved langvarig innsats.

Det er også identifisert et behov for å utvikle lederkompetanse på utrykningsleder (1.9).

Vaktberedskap

6.3.2.1 Overordnet vakt

I kommuner eller brannvernregioner med tettsteder med mer enn 2000 innbyggere, skal det være
dreiende overordnet vakt, jfr. § 5.6 i dimensjoneringsforskriften. Brannsjefen og stedfortreder skal inngå
i vaktordningen.

Forskriften setter krav om at overordnet vakt skal kunne lede innsats på flere skadesteder samtidig.

I forskriften legges det vekt på at kvalifisert utrykningsleder skal være leder på hvert innsatslag. Når
dette oppfylles, kan overordnet vakt konsentrere seg om å lede innsatsen på overordnet nivå.
Overordnet vakt vil i stor grad selv kunne bestemme når og om det skal rykkes ut.

Vurdering Hitra kommune:

Hitra har 4 overbefal i 4-delt turnus. Tre overbefal mangler nødvendig kompetanse.

Vurdering Frøya kommune:

Frøya har 3 overbefal i 3-delt turnus. To overbefal mangler nødvendig kompetanse.
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Vurdering og tiltak -sammenslått brannvesen:

Det bør vurderes felles overbefalsordning i 4-delt turnus eller 5 delt turnus med minimum to fra hver
kommune med ansvarsområde for begge kommunene i vaktperioden. Dette forutsetter at
utrykningsledere/operative ledere ved alle stasjonene i begge kommunene har nødvendig kompetanse.

Beredskapsanalysen (2020) har identifisert et tydelig behov for at det etableres et felles brannvesen for
de to kommunene, med en felles 01-vakt. Etablering av felles 01-vakt tilrådes utført så snart som mulig.
Dette vil kunne gi en større avlastning på de som inngår i vaktordning i dag, det bidrar til å etablere et
tettere samarbeidsmiljø mellom de to brannvesenene, og med et potensial for økonomiske besparelser.
Dette med bakgrunn i at begge kommunene i dag besitter 01-vakt i eget brannvesen. Det vil også si at
det må etableres ordninger med utrykningsledere knyttet til de ulike stasjonene, jf. også forskriftskrav
knyttet til innsatstyrke (dimensjoneringsforskriften § 5-2). Det er også identifisert et behov for å utvikle
lederkompetanse på innsatsleder (0.1).

Røyk- og kjemikaliedykkere

Forskriften stiller ikke krav om at ethvert brannvesen skal ha røykdykkere. Innsats med røykdykkere
innebærer imidlertid større muligheter for redning av liv, helse, miljø og materielle verdier enn ved annen
innsats. Det er erfaring for at forebyggende innsats kombinert med røykdykkerinnsats, er brannvesenets
mest effektive virkemiddel for å redusere skader. Det er av avgjørende betydning ved
brann/røykutvikling i tunnelene at røykdykkere er stasjonert innenfor kravene i § 4-8, og da spesielt ved
hendelser med tungbiler/busser i tunnelene.

Forskriften setter ikke krav til at ethvert brannvesen skal ha kjemikaliedykkere. Denne innsatsen er
spesiell, og behovet vil fremkomme i risiko- og sårbarhets-analysen. Velger kommunen å opprette en
slik tjeneste, vil dette medføre spesielt utstyrsbehov, opplæring og øvelser.

Hitra har 17 ansatte med røykdykkerkurs og ingen med kjemikaliedykkerkurs.

Frøya har 13 ansatte med røykdykkerkurs og 8 med kjemikaliedykkerkurs.

Vurdering og tiltak -sammenslått brannvesen:

Risiko- og sårbarhetsbildet som er avdekket gjennom ROS-analysen, med tunnelene, nåværende og
fremtidig havbruksindustri, og andre virksomheter med risikopotensial, tilsier at det er behov for både
røyk- og kjemikaliedykkere i et felles brannvesen. Beredskapsanalysen påpeker at FHBR skal ha et
tilstrekkelig antall og tilgjengelig mannskaper med røyk-/ kjemikaliedykkerkompetanse basert på det
risikobildet som enhver tid gjelder for brannvernregionen.

6.4 Samarbeid og bistand

Norske kommuner har ulik størrelse, og varierende innbyggertall. For å sikre god ressursutnyttelse og
kvalitet har DSB i en rekke år anbefalt samarbeid mellom kommuner.

Frøya og Hitra brann og redning har følgende skriftlige samarbeidsavtaler om bistand ved hendelser:

• Samarbeid om feiertjenesten, og forebyggende brannvern.
• Fylkessamarbeid om:

110- sentral
IUA - samarbeid (akutt forurensing)

6.5 Nødalarmeringssentral

Kommunene innenfor en region skal være tilsluttet felles nødalarmeringssentral som til enhver tid skal
kunne ta imot meldinger om brann- og andre ulykker, og iverksette nødvendige tiltak jfr. § 4-5 i forskrift
om organisering og dimensjonering.
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Nødalarmeringssentralen skal ha fast bemanning av kvalifisert personell og være organisert slik at 
melding blir forsvarlig mottatt, registrert og fulgt opp. Nødalarmeringssentralen skal være samordnet 
med øvrige nødetaters nødalarmeringssentraler jfr. §4-5. 

Frøya og Hitra brann og redning inngår i et fylkessamarbeid om 110-sentral. Midt-Norge 110-sentral 
IKS er etablert i Trondheim. 

 

 



Dokumentasjon av brannvesenet (brannordning) 

 
Frøya og Hitra brann og redning 
Oppdragsnr.: 5193367   Dokumentnr.: 5193367-DB-01   Versjon: J03 
  

2020-08-19  |  Side 33 av 38  

7 Dimensjonering basert på forslag til ny 
dimensjoneringsforskrift  

I november 2017 oversendte DSB til Justis- og beredskapsdepartementet forsalg til ny forskrift som skal 
erstatte dagens dimensjoneringsforskrift. Den nye forskriften har fått tittelen; Forskrift om organisering, 
bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (korttittel: brann- og 
redningsvesenforskriften). Forslaget er nå til behandling i departementet før det skal sendes ut på 
høring. I dette kapittelet oppsummeres noen av de vesentligste endringene som kan få betydning for 
utviklingen av Frøya Hitra brann og redning.  

Det bemerkes her at brannordningen er utarbeidet i henhold til gjeldende krav da det er forventet at ny 
forskrift skal ut på en lengre høringsrunde og at det vil ta lang tid før den trer i kraft.  

DSB kommenterer selv de viktigste endringene på følgende måte2; 

De viktigste bestemmelsene i dagens forskrift er beholdt, særlig minimumskravene knyttet til 
organisering, bemanning og utrustning.  Samtidig er det gjort endringer som skal sikre innbyggerne 
enda bedre tjenester fra brann- og redningsvesenet i fremtiden.  Det foreslås tydeligere og til dels nye 
krav til analyser av risiko, sårbarhet, beredskap og forebygging, som grunnlag for organisering, 
utrustning og bemanning av etaten. Dette innebærer samlet sett noe økt fleksibilitet for kommunene til 
å løse sine oppgaver med utgangspunkt i lokal risiko. 

En annen viktig endring som foreslås er krav om tre ledere på heltid i alle brann- og redningsvesen; 
brannsjef, leder forebyggende og leder beredskap.  

FHBR tilfredsstiller ikke kravene knyttet til ledelse pr. dags dato. Organisasjonen har ikke brannsjef, 
leder forebyggende og leder beredskap i 100 % stillinger. Når det gjelder krav til analyser er det høsten 
2019 og våren 2020 utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse for FHBR i tillegg til forebyggendeanalyse 
og beredskapsanalyse, dette gjør at FHBR tilfredsstiller dette kravet. Videre skal FHBR videreutvikle 
seg for å sikre innbyggerne enda bedre tjenester i tiden som kommer.  

De mest sentrale forskriftene i forslaget er oppsummert i det videre, etterfulgt av kommentarer ang. 
status hos FHBR. 

§ 7 Grunnlag for organisering, bemanning og utrustning 

Kommunen skal organisere, bemanne og utruste brann- og redningsvesenet på bakgrunn av: 

a) risiko- og sårbarhetsanalyse, 
b) forebyggendeanalyse og 
c) beredskapsanalyse. 

Brann- og redningsvesenet skal sørge for at relevante aktører inviteres med i arbeidet med 
utarbeidelsen av analysene. Analysene skal være oppdaterte. 

FHBR tilfredsstiller dette kravet etter at forebyggende- og beredskapsanalyse er utarbeidet i 2020 

§ 8 Risiko og sårbarhetsanalyse (se omtale under) 

§ 9 Forebyggendeanalyse (se omtale under) 

§ 10 Beredskapsanalyse  

Brann- og redningsvesenet skal utarbeide en beredskapsanalyse på bakgrunn av risiko- og 
sårbarhetsanalysen og forebyggendeanalysen. Beredskapsanalysen skal angi hvilke uønskede 

 
2 Tekst er hentet fra DSBs nyhetsartikkel om forslaget til ny forskrift; Fremtidens brann- og 
redningsvesen, 3.11.2017 - https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2017/fremtidens-brann--og-
redningsvesen/  
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hendelser det skal etableres beredskap for, og vurderingene som ligger til grunn for organiseringen, 
utrustningen og bemanningen av brann- og redningsvesenet. Beredskapsanalysen skal identifisere 
hvilke ressurser som er nødvendig for en tilfredsstillende håndtering av hendelsene. 

Disse tre paragrafene går nærmere inn på de ulike analysene og innholdet i dem og hva de skal danne 
grunnlaget for. FHBR har høsten 2019 og våren 2020 gjennomført prosess og utarbeidet alle disse 
analysene og kravene tilfredsstilles.  

§ 11 Planverk 

Risiko- og sårbarhetsanalysen, forebyggendeanalysen og beredskapsanalysen skal følges opp med 
nødvendig planverk for å sikre god håndtering av bestemte typer hendelser og viktige risikoobjekter. 
Brann- og redningsvesenet skal også følge opp analysene med en plan for å sikre at personellet har 
nødvendig kompetanse. Planene skal iverksettes, evalueres og ved behov endres i henhold til 
erfaringer. 

Det er naturlig at FHBR fortsetter prosessen som har pågått våren 2020 og utarbeider et slikt 
beredskapsplanverk. FHBR har gode forutsetninger for å oppfylle dette forskriftskravet.  

§ 12 Ledelse av brann- og redningsvesenet 

Brann- og redningsvesenet skal som et minimum ledes av tre kvalifiserte personer i hele stillinger, 
hvorav én leder brann- og redningsvesenet, én leder forebyggendearbeidet og én leder 
beredskapsarbeidet. Flere kommuner bør samarbeide om å oppfylle kravene til lederstillingene. 
Lederen av brann- og redningsvesenet skal ha en stedfortreder. 

FHBR tilfredsstiller ikke dette kravet med dagens organisering, det vil kreve betydelige ressurser dersom 
dette kravet skal innfris og taler for at det bør arbeides for å danne ett felles brannvesen i de to 
kommunene. Selv ved et sammenslått brannvesen vil dagens stillingshjemler ikke oppfylle kravet som 
stilles gjennom denne forskriften. Om et slikt krav blir gjeldende kan det også bidra til å aktualisere et 
fremtidig samarbeid med brannvesen i regionen.    

§ 14 Beredskapsstyrken 

Brann- og redningsvesenet skal ha en beredskapsstyrke i henhold til beredskapsanalysen, jf. § 10. 
Brann- og redningsvesenets beredskapsstyrke skal bestå av minst 16 personer, der minst fire skal være 
kvalifiserte som utrykningsledere. Antall personer i beredskapsstyrken kan fravikes med grunnlag 
i beredskapsanalysen, jf. § 10. 

FHBR tilfredsstiller dette kravet i forhold til antall, men det er identifisert svakheter knyttet til 
deltidsstyrken og hvor mange som i praksis møter ved alarm, spesielt på dagtid. Videre mangler en del 
av mannskapene nødvendig grunnutdannelse. Se vurdering og tiltak for felles brannvesen under kap. 
6.3.1, som er basert på beredskapsanalysen. 
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§ 15 Lokalisering av beredskapsstyrken 

Brann- og redningsvesenets beredskapsstyrke for håndtering av branner og andre ulykker skal med 
grunnlag i beredskapsanalysen lokaliseres slik at den dekker tettsted der dette finnes. 
Beredskapsstyrken kan dekke flere tettsteder. 

FHBR tilfredsstiller dette kravet gitt dagens plasseringer av deltidsstasjoner. Stasjonene gir også god 
dekning for delene av kommunene som ikke er tettsted. Kommunene arealmessige størrelser, øyrekka 
mv. og befolkningsstørrelse som medfører at det to brannvesen er deltidsbrannvesen gjør at enkelte 
områder har lang utrykningstid. Gjennom beredskapsanalysen er det vurdert om det er behov for flytting 
av enkelte stasjoner for å bedre den operative evnen, se vurdering og tiltak for sammenslått brannvesen 
i kap. 6.3. 

§ 16 Vaktlag 

Et vaktlag skal bestå av minst én utrykningsleder og tre brannkonstabler. Brann- og redningsvesenet 
kan ha en fleksibel bruk av de som er på vakt ut fra hendelsestyper, men samlet vaktlag skal 
være på hendelsesstedet innenfor kravet til utrykningstid. (…) 

Frøya praktiserer separat utrykningsleder og innsatsleder. Hitra benytter seg av en løsning der 
overordnet vakt også ivaretar rollen som utrykningsleder. Det er også formell utdannelse/ kompetanse 
for å fylle disse funksjonene. Kravet vurderes således ikke å være oppfylt.  

 § 21 Utrustning til bruk ved branner og andre ulykker 

Brann- og redningsvesenet skal disponere egnet utstyr til å løse sine oppgaver som fremkommer 
av brann- og eksplosjonsvernloven, risiko- og sårbarhetsanalysen og beredskapsanalysen. 

Brann- og redningsvesenet skal som et minimum ha egnet utstyr til slokke- og redningsinnsats ved 
branner, trafikkulykker og ulykker i vann. Brann- og redningsvesenet kan inngå avtale med andre om 
bruk av slikt utstyr. 

Når det gjelder første ledd gjør FHBR dette allerede gjennom den gjennomførte beredskapsanalysen. 
Når det gjelder siste ledd er det med på å underbygge metoden og da knyttet til trinn 1, jf. kap. 4.1.1. 

§ 25 Utrykningstid 

(…)  

Ved mindre branner med lav sannsynlighet for spredning, kan første innsatsstyrke være færre enn tre 
mannskaper og en utrykningsleder. 

Dette åpner for en større mulighet for fleksibel disponering av mannskaper og etablere mindre, men 
raskere utrykningsenheter, to personer med liten og rask bil med nødvendig utstyr. Dette er et moment 
som er med i beredskapsanalysen, og i tillegg som innspill til vurdering av fremtidig lokalisering, 
organisering og dimensjonering av FHBR.  

§ 26 Utkalling av nærmeste ressurs 

Nødmeldesentralen skal i tidskritiske hendelser ved fare for liv, helse, store miljømessige konsekvenser 
eller tap av store materielle verdier, utkalle nærmeste relevante ressurs uavhengig av brann- og 
redningsvesenets ansvarsområde. 

Dette vil være et ansvar som må ivaretas av 110-sentralen og i stor grad gjøres det allerede. Likevel er 
det gjennom arbeidet med beredskapsanalysen identifisert at det i forhold til ytterligere ressurser er 
potensial for bedre ressursutnyttelse på tvers av kommunene.  
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§ 28 Evaluering etter hendelser 

Dokumentasjonen av evalueringene av hendelser, jf. brann- og eksplosjonsvernloven §§ 9 andre ledd 
og 10 første ledd, skal inneholde hvordan læringspunkter skal implementeres i brann- og 
redningsvesenet. 

Denne paragrafen tydeliggjør i mye større grad enn før kravet til å evaluere egen innsats, noe som vil 
kreve at brannvesenet implementer prosedyrer og instrukser for hvordan dette arbeidet skal gjøres, 
samt at det investeres i utstyr som bidrar til dokumentasjon av hendelsen. Dette momentet har FHBR 
tatt med seg inn i arbeidet med beredskapsanalysen.  

FHBR evaluerer i noen grad hendelser pr. i dag, men i mindre grad systematisk i henhold til fastlagte 
rutiner og i mindre grad dokumenterbart. Det bør utarbeides rutiner som beskriver innslagspunktet for 
når branner skal evalueres, i tillegg til at evalueringen blir dokumenterbar, det bør også omfatte 
dokumentasjon av læringspunkter og implementering av dem i organisasjonen. 
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8 Konklusjon 
 

Dokumentasjonen av brannvesenet (brannordningen) for Frøya og Hitra brann og redning (FHBR) er 
basert på gjennomført ROS-analyse og GAP-analyse fra 2019, og forebyggendeanalyse og 
beredskapsanalyse fra 2020. Dette er vurdert opp mot dagens dimensjoneringsforskrift (2002) som 
setter krav til dimensjonering og organisering av brannvesen. Det er også sett til forslag til ny 
dimensjoneringsforskrift3, slik at Frøya og Hitra brann- og redning gjennom dette arbeidet skal være 
fremtidsrettet og kunne møte nye krav på en god måte. 

Det fremmes en overordnet tilrådning om at det etableres et nytt felles brannvesen for de to kommunene 
– Frøya og Hitra brann og redning. Dette vurderes å styrke brann- og ulykkesberedskapen i regionen 
betraktelig og vil sikre et større fagmiljø og mer dedikert tid til å utvikle brannvesenet videre fra ledende 
funksjoner. Det bemerkes her at tilrådningen om etablering av et felles brannvesen ikke nødvendigvis 
vil gi et billigere brannvesen for de to kommunene, men fremmes utelukkende ut fra en 
samfunnssikkerhets- og beredskapsmessig tilnærming. Dette for å sikre kommunene et riktig 
dimensjonert brannvesen, som oppfyller både gjeldende og kommende forskriftskrav. Videre tilrådes 
det at de to brannvesenene slår seg sammen til ett felles brannvesen før evt. andre 
samarbeidskonstellasjoner med andre brannvesen i regionen vurderes ytterligere.  

Gitt gjeldende avdekt risiko- og sårbarhetsbilde, og det fremtidige, med blant annet en økende utbygging 
av havnæringsindustri, bør det vurderes om stillingsandelen til ledelsen skal økes slik at det blir 
fulltidsstillinger for alle 3 stillingene i ledelsen. Forebyggendeanalysen og beredskapsanalysen 
begrunner også en slik prioritering. Dette vil også møte kravet som ligger i forslag til ny 
dimensjoneringsforskrift. 

Forskrift om brannforebygging (2016) krever tilsyn med særskilte brannobjekter ved behov, basert på 
risiko. Forebyggendeanalysen har identifisert at dagens organisering med felles forebyggende avdeling, 
men der hvert brannvesen har sin egen forebyggende leder fremstår som en mindre egnet måte å drive 
det forebyggende arbeidet på. Samtidig avdekket arbeidet med analysen at det er utfordringer med å få 
til totalt 1,4 årsverk forebyggende arbeid da andre oppgaver blir prioritert foran dette arbeidet. I 
utgangspunktet skal totalt 1,4 årsverk forebyggende arbeid være tilstrekkelig i forhold til gjeldende 
forskriftskrav. For å få det forebyggende arbeidet opp på et akseptabelt nivå må det besluttes at arbeidet 
omorganiseres. Det tilrådes å omorganisere dagens forebyggende brannvernarbeid, det bør opprettes 
en ny felles avdeling med én felles leder, og for en periode må det tilføres ressurser ut over forskriftens 
minstekrav. Samtidig bør en se på samarbeidsmuligheter med andre brannvesen som det er naturlig å 
kunne samarbeide med for å bygge fagmiljø, kompetanse og sikre utvikling av det forebyggende 
arbeidet på Frøya og Hitra.  

I arbeidet med beredskapsanalysen er det ikke funnet grunnlag for endring av stasjonsplassering og 
dagens stasjoner anbefales i hovedsak videreført. Det er identifisert en potensiell oppside ved å vurdere 
flytting av Nordskag stasjon. Det vil medføre flytting av stasjonen til et egnet område som sikrer 
samlokalisering med Salmar. Det vil kunne gi synergieffekter med Salmars industrivern, et bedre egnet 
lokale og raskere tilgang til mannskaper.  

Minstekravet til bemanning for et sammenslått brannvesen er tilfredsstilt, men beredskapsanalysen har 
identifisert forhold som går på organisering av mannskapsstyrken, spesielt knyttet til de to 
hovedstasjonene. Det foreslås derfor å jobbe videre med å øke mannskapsstyrken tilknyttet disse 
stasjonene. Det vil si å oppdimensjonere styrken fra 16 til 20 mannskaper. Alternativt kan det vurderes 
innføring av vaktordning ved stasjonene. 

Etablering av felles 01-vakt tilrådes utført så snart som mulig. Dette vil kunne gi en større avlastning på 
de som inngår i vaktordning i dag, det bidrar til å etablere et tettere samarbeidsmiljø mellom de to 
brannvesenene, og med et potensial for økonomiske besparelser. Dette med bakgrunn i at begge 

 
3 https://www.dsb.no/nyhetsarkiv/2017/fremtidens-brann--og-redningsvesen/ 
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kommunene i dag besitter 01-vakt i eget brannvesen. Det vil også si at det må etableres ordninger med 
utrykningsledere knyttet til de ulike stasjonene, jf. også forskriftskrav knyttet til innsatstyrke 
(dimensjoneringsforskriften § 5-2). Det er også identifisert et behov for å utvikle lederkompetanse for 
innsatsleder (0.1). 

8.1 Oppsummering av Norconsults tilrådninger 

Gjennom dokumentasjonen av brannvesenet (brannordningen) for Frøya og Hitra brann og redning 
(FHBR) som er basert på gjennomført ROS-analyse og GAP-analyse fra 2019, og forebyggendeanalyse 
og beredskapsanalyse fra 2020 er det gjort vurderinger opp mot dagens dimensjoneringsforskrift (2002) 
som setter krav til dimensjonering og organisering av brannvesen. Det er også sett til forslag til ny 
dimensjoneringsforskrift, slik at Frøya og Hitra brann- og redning gjennom dette arbeidet skal være 
fremtidsrettet og kunne møte nye krav på en god måte. Norconsults tilrådninger er oppsummert med 
følgende:  

• Basert på en samfunnssikkerhets- og beredskapsfaglig vurdering tilrådes det at det etableres 
et nytt felles brannvesen for de to kommunene – Frøya og Hitra brann og redning.  

• Gitt avdekt risiko- og sårbarhetsbilde, og det fremtidige, med blant annet en økende utbygging 
av havnæringsindustri, bør det vurderes om stillingsandelen til ledelsen skal økes slik at det blir 
fulltidsstillinger for alle 3 stillingene i ledelsen, brannsjef, leder forebyggende og leder 
beredskap. 

• Dagens forebyggende brannvernarbeid tilrådes (uavhengig av kulepunkt 1) omorganisert med 
opprettelse av én ny felles avdeling med én felles leder, og for en periode må det tilføres 
ressurser ut over forskriftens minstekrav. Samtidig bør en se på samarbeidsmuligheter med 
andre brannvesen som det er naturlig å kunne samarbeide med for å bygge fagmiljø, 
kompetanse og sikre utvikling av det forebyggende arbeidet. 

• Nordskag stasjon bør samlokaliseres med Salmar for å gi synergieffekter med Salmars 
industrivern, et bedre egnet lokale og raskere tilgang til mannskaper.  

• Mannskapsstyrken tilknyttet hovedstasjonene (Sistranda og Fillan) bør økes til 20 mannskaper. 
Alternativt kan det vurderes innføring av vaktordning ved stasjonene. 

• Etablering av felles 01-vakt tilrådes utført så snart som mulig for å gi en større avlastning på de 
som inngår i vaktordning, et tettere samarbeidsmiljø mellom de to brannvesenene, og et 
potensial for økonomiske besparelser.  

• Det må etableres ordninger med utrykningsledere knyttet til de ulike stasjonene og utvikle 
lederkompetanse for innsatsleder 

 



 

 

-UTKAST- EKSEMPEL- APRIL 2021- 
 

Administrativ vertskommuneavtale vedrørende brannsamarbeid 
mellom Hitra kommune og Frøya kommune  
Vedtatt i kommunestyret i Hitra kommune i sak …/21  
Vedtatt i kommunestyret i Frøya kommune i sak …/21  
  

Avtaleparter  
Samarbeidskommune: Hitra kommune  
Vertskommune: Frøya kommune  

Formål  
Formålet med denne avtalen er å sikre en best mulig brann- og redningstjeneste i Frøya og Hitra 
kommuner. Gevinstene vil vise seg ved: 

• Kvalitetsforbedring 
• Robusthet  
• Forutsigbarhet  
 

Et samarbeid der en på beste mulige måte utnytter ressursene i kommunene, vil også gi gevinst i 
form av kostnads og ressursbesparelser.  
 
Avtaletekstens formål er å regulere samarbeidet mellom Frøya kommune som vertskommune og 
Hitra kommune som samarbeidende kommune om utførelse av tjenester innen brann og redning.  

Oppgaver og avgjørelsesmyndighet som legges til vertskommunen  
Hitra kommune inngår et administrativt vertskommunesamarbeid med hjemmel i kommuneloven 
§20-2 og brann og eksplosjonsvernloven §9 4.ledd og §15, med Frøya kommune som vertskommune. 
Delegasjon av myndighet skjer ved at kommunestyret selv i samarbeidskommunen gir instruks til 
kommunedirektøren om delegasjon til kommunedirektøren i vertskommunen.   
 
Oppgaver  
Frøya kommune skal dekke alle Hitra kommunes behov, plikter og oppgaver slik de er gitt i lov av 
14.06.2002 nr 20 om vern mot brann, eksplosjoner og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 
redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), med tilhørende forskrifter.  
 
Avgjørelsesmyndighet  
Vertskommunen treffer avgjørelser etter delegert myndighet fra samarbeidskommunen i enkeltsaker 
eller type saker som ikke er av prinsipiell betydning.  
 
Omgjøringsmyndighet, klagebehandling og lovlighetskontroll  
Når det gjelder omgjøringsmyndighet, klagebehandling og lovlighetskontroll vises det til 
kommunelovens bestemmelser i §20-2 (3), §20-5 og §20-7.  
 
Statlig tilsyn med kommunene  
Etter kommunelovens §20-10; der en samarbeidskommune har overlatt utførelsen av lovpålagte 
oppgaver til en vertskommune, skal statlige tilsynsetater rette pålegg og andre sanksjoner til 
vertskommunen. Vertskommunen er ansvarlig for at pålegg og andre sanksjoner etterkommes.  



 

 

Eierskap og økonomi  
Hver av kommunene bærer sine egne utgifter til egnede lokaler for brannvesenet, brannbiler og 
vaktbil ihht behov. Utstyret skal være stasjonert i egen kommune og stilles til disposisjon for 
Vertskommunen. Hver av kommunene beholder eierskap til alt utstyr, biler og lokaler som de i dag 
eier, med unntak av utstyr knyttet til vertskommunesamarbeidet Sør-Fosen feiervesen som reguleres 
i pkt 6. Alt utstyr, biler og lokaler forvaltes og vedlikeholdes av Vertskommunen. Hver kommune 
dekker etter faktura fra Vertskommunen alle kostnader relatert til eget utstyr, biler og lokaler, 
herunder vedlikeholdskostnader og nyanskaffelser for utstyr knyttet til den enkelte kommunes biler 
og lokaler. Vertskommunen dekker i tillegg kontor- og IT utstyr for brannledelsen. 
 
Vertskommunen kan kjøpe inn felles utstyr for de to kommuner. Kostnader for slikt utstyr deles 
50/50 mellom kommunene om ikke annen fordelingsnøkkel er bestemt i det enkelte tilfelle. Innkjøp 
av felles utstyr besluttes av kommunedirektøren i vertskommunen etter drøfting med 
kommunedirektøren i samarbeidskommunen, og evt politisk behandling. Alt felles utstyr merkes 
tydelig på måte fastsatt av Vertskommunen, eksempelvis med fargekode. Vertskommunen fører 
oppdatert liste over alt utstyr som er betalt i fellesskap. Slikt felles utstyr skal føres mot felleskonto i 
regnskapet og disse skal samstemmes. 
 
Partene er enige om at følgende kostnadsposter er felleskostnader:  

 Lønn og sosiale kostnader for brannsjef, leder beredskap og leder forebyggende (samlet 
omtalt som ledergruppa) 

 Lønn og sosiale kostnader for alle øvrige ansatte i brannvesenet 

 All kursing og opplæring av alt personell 

 Felles innkjøp som beskrevet i annet ledd og drifts- og vedlikeholdskostnader for slikt utstyr 

 Kjøp av tjenester (eks. konsulenter, juss mv.) som brukes for å få det nye brannvesenet 
operativt 

 
Felleskostnader deles likt mellom de to kommunene, og dekkes etter faktura fra vertskommunen, 
etterskuddsvis hvert kvartal. 
 
Ved hendelser der mannskap og utstyr fra en kommune rykker ut til hendelse i den annen kommune, 
er partene enige om at det ikke sendes faktura for bruk av den første kommunens utstyr, men at det 
dekkes av den kommune som eier utstyret. 
 
Refusjonsbeløp som mottas av kommunene fra det interkommunale 110-samarbeidet som følge av 
unødige alarmer mv tilføres vertskommunen og anses om en felles inntekt som går til fradrag i 
felleskostnadene. 
 
Vertskommunen er ansvarlig for å utarbeide budsjettforslag for deltakende kommuner innen 1. 
september i året før budsjettåret. 

Lokasjoner 
Ledelsen i brannvesenet vil ha hovedbase på Sistranda, men disponerer også kontorplasser på Hitra. 

Brannledelsen bestemmer selv hva som er hensiktsmessig tidsfordeling mellom lokasjonene. 

Feiervesenet vil forbli i dagens lokaler på Hitra, men disponerer også kontorplass på Frøya. 

Særlig om Sør-Fosen feiervesen IKS 
Partene har på avtaletidspunktet et interkommunalt samarbeid om feiing, organisert i Sør-Fosen 

feiervesen, som er et administrativt vertskommunesamarbeid med Hitra kommune som 

vertskommune. Dette samarbeidet nedlegges i dagens form på samme tidspunkt som nærværende 



 

 

vertskommunesamarbeid starter opp. Alle arbeidsoppgaver som har tilligget Sør-Fosen feiervesen 

overføres til det nye vertskommunesamarbeidet om brannvern. Alle biler, løsøre, arkiver og annet 

som naturlig tilhører feiervesenet overføres til det nye vertskommunesamarbeidet. Det samme 

gjelder det fond som er knyttet til tjenesten og gjeldsposter knyttet til anskaffelse av det utstyr 

tjenesten i dag benytter. Hitra kommune skal fremlegge oversikt over dette før nærværende avtale 

signeres.  

Lokalene som feiervesenet disponerer hos Hitra kommune overføres ikke til vertskommunen, men 

disponeres fremdeles av feiervesenet. Alle ansatte overføres i samsvar med denne avtales pkt 9. 

Feiing og tilsyn finansieres etter selvkost og Frøya kommune utarbeider og forbereder grunnlag for 
felles gebyrregulativ for vedtak i Hitra kommunestyre. Innbetalte gebyr til samarbeidskommunen 
overføres i sin helhet til vertskommunen.  
 

Rapportering og underretning om vedtak som treffes i vertskommunen 
Vertskommunen rapporterer årlig igjennom melding om brannvernet inn til sentrale myndigheter.  
Innen 15.02 hvert år skal vertskommunen sende samarbeidskommunen årsmelding for tjenesten for 
det foregående år. 
 
«Kommunedirektøren i vertskommunen sender oversikt til kommunedirektøren i 
samarbeidskommunen for hvert tertial. Oversikten skal inneholde regnskap, kopi av alle 
enkeltvedtak, forskrifter og administrative vedtak som blir fattet i vertskommunen på vegne av 
samarbeidende kommune.»  

Tidspunkt for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet   
Overføring av oppgaver og myndighet i henhold til denne avtale skjer etter at denne 
samarbeidsavtale er vedtatt i Hitra kommunestyre og Frøya kommunestyre med virkning fra 
01.01.2022. Vertskommunen skal tilstrebe og ansette de tre personene i ledergruppen før dette, 
fortrinnsvis allerede før 01.11.20, slik at de kan strukturere og klargjøre tjenesten før ansvaret 
overføres. Lønnskostnader som påløper til disse i 2021 er også felleskostnader. 

Virksomhetsoverdragelse av ansatte  
Ansatte i brann og redningsvesenet i Hitra kommune, herunder Sør-Fosen feiervesen, blir etter 
reglene om virksomhetsoverdragelse i arbeidsmiljøloven kap. 16 overført til Frøya kommune 
samtidig som denne avtalen trer i kraft, med mindre de motsetter seg dette. Frøya kommune 
besørger at disse får nye arbeidskontrakter. 
 
Ved evt avslutning av samarbeidet vil virksomhet overdras tilbake til Hitra kommune. De da 
gjeldende lovregler om virksomhetsoverdragelse styrer evt overføring av ansatte til Hitra kommune. 
Dersom ansatte motsetter seg tilbakeføring, vil Frøya kunne bli sittende med for mange ansatte i 
brannfunksjoner. Alle kostnader som pådras for å løse opp samarbeidet er felleskostnader, selv om 
de pådras etter samarbeidets opphør. Dette gjelder også evt advokatkostander og rene 
pengeutgifter til ansatte eller tidligere ansatte pådratt i dom eller i forlik. 

Dialog og endringer 
Frøya kommune og Hitra kommune etablerer rutine med et årlig kontaktmøte på 

kommunedirektørnivå med evaluering av de samarbeidsavtalen. Samarbeidsavtalen skal evalueres 

på det årlige kontaktmøtet i forhold til kvalitet på leveransen (begge parters ansvar til 

måloppnåelse), drøfte forbedringsmuligheter samt gjensidig informasjon om utviklingstrekk som kan 



 

 

bety endringer i tjenesteleveransen på kort eller lang sikt. Partene skal også drøfte mulig justering av 

beredskapsnivå, dimensjonering, mulige felles innkjøp og kostnadsbildet. Om ønskelig drøftes også 

andre mulige endringer i nærværende avtale. 

Endringer av avtalen krever enighet. Mindre endringer kan gjøres av kommunedirektørene i 

fellesskap. Mer prinsipielle endringer eller endringer av vesentlig betydning krever 

kommunestyrebehandling. 

Oppløsning og uttreden av samarbeidet  
Hvis begge parter er enige, kan en oppløse samarbeidet i henhold til denne avtale med øyeblikkelig 
virkning. Både vertskommunen og samarbeidskommunen kan med minst ett års skriftlig varsel si opp 
avtalen. Oppsigelsestiden tar til å løpe fra 1.januar det påfølgende år uttreden er blitt varslet.  
 
Ved opphør av samarbeidet beholder partene det utstyr som de hele tiden har eid etter pkt 4, samt 
utsyr som de fullt ut har betalt for etter pkt 4. Utsyr som er kjøpt inn felles etter pkt 4 (2) skal partene 
bli enige om fordelingen av. Om det ikke oppnås enighet skal utstyret søkes solgt. 
 
Forholdet til de ansatte ved opphør av samarbeidet er regulert i pkt 9. 
 
Feiervesenets eiendeler er overført til vertkommunene i medhold av pkt 6. Ved opphør av dette skal 
alle aktive og passiva tilhørende feiervesenet deles etter forholdsmessig innbyggertall pr 1. januar i 
opphørsåret. Det er derfor viktig at feiervesenets økonomi holdes atskilt fra det øvrige brannvesen, 
noe som uansett er utgangspunktet i og med at feiervesenet skal finansieres etter selvkostprinsippet.  
 

Tvister  
Dersom det oppstår tvister i forbindelse med avtalen, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger før 
den eventuelt bringes for de ordinære domstolene. Som verneting vedtas Trøndelag tingrett.  
  
  

 

 

Hitra dato: Frøya dato: 

 

 

 

 

 

Ingjerd Alstad 

Kommunedirektør 

Hitra kommune 

Beathe Sandvik Meland 

Kommunedirektør 

Frøya kommune 
  
  
 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 651 M74  

Arkivsaksnr.: 21/754    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KJØP AV NY BRANNBIL KL B  

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar å fase ut dagens brannbil, Volvo 1990 modell, med en ny 

bil Kl B, iht tilbudet fra Egenes Brannteknikk AS til 820 000 NOK inkl MVA. Kjøpet 

finansieres ved bruk av disposisjonsfondet med 656 000 eks MVA.  

Kommunedirektøren får i oppdrag å selge den gamle bilen. Salgsprisen settes inn på 

disposisjonsfondet.   

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Bakgrunn for saken 

Kjøp av ny brannbil sto på investeringsbudsjettet for 2020, men på grunn av mulig samarbeid 

med Hitra kommune vedr et mulig vertskommunesamarbeid innen brann & redning, ble 

budsjettposten «Ny- brannbil kl B» satt på vent, og ikke tatt med for 2021. 

Det som er «nytt» i nå og i så henseende er at i utkastet/forslaget til vertskommuneavtale som 

underutarbeidelse en forutsetning at kommunene selv skal være eiere av egne biler. I forslag 

til vertskommuneavtale står følgende: 

«Hver av kommunene bærer sine egne utgifter til egnede lokaler for brannvesenet, 

brannbiler og vaktbil iht behov. Utstyret skal være stasjonert i egen kommune og stilles til 

disposisjon for Vertskommunen. Hver av kommunene beholder eierskap til alt utstyr, biler og 

lokaler som de i dag eier, med unntak av utstyr knyttet til vertskommunesamarbeidet Sør-

Fosen feiervesen som reguleres i pkt 6.»     

Status pr nå: 

En av brannbilene ved Sistranda brannstasjon er 31 år og må nå istandsettes eller utskiftes.  

Kostnadene med å sette bilen i stand vil være relativ store – anslagsvis 150 – 200 tusen kr.  

 



I tillegg har denne bilen ikke:  

 stoler som muliggjør bruk av sikkerhetsbelter sammen med full innsatsbekledning 

og røykdykkerutstyr. En utskifting av (3 stk.) eksisterende stoler beregnes totalt til 

ca. kr. 100 000,- 

 Vinterdekkene er ikke lengre godkjent etter nye krav fra 15/11-2020. 6 nye 

vinterdekk vil utgjøre en kostand på i underkant av kr. 50 000,- 

 Ikke 4-hjulsdrift, dette reduserer framkommeligheten. 

 Til tider stor eksosrøyk ved oppstart/utrykning som gjør at brannvarslingsanlegg i 

vognhall utløses med direktealarm til 110. Dette skaper forsinkelser og fører til 

unødvendig samband og ressursbruk i en tidskritisk fase av utrykningen.   

 Vanntank har en lekkasje som gjør at den tømmes etter 2-3 dager. Dette krever en 

større demonteringer ved verksted for å kunne avdekke årsak og utbedre feil. 

 Slitne reflektorer i frontlykter som har resultert i relativ svak lyseffekt 

 Flere komponenter i forstilling er modne for utskifting pga. slitasje og alder.  

 

Denne Volvoen, som er en kl. C lastebil, ble kjøpte i 2014 som erstatning for vår brannbil som 

ble vraket pga. utforkjøring under en utrykning.  Den vrakede bilen var en bil registrert som 

lett kjøretøy på kl. B førerkort og hadde 4-hjulsdrift. Volvoen som ble kjøpt var på mange 

måter en nødløsning for å opprettholde en tilstrekkelig beredskap. De var ingen brukte kl. B 

biler å oppdrive, ei helle å leie på den tiden.  

Det at Volvoen er et Kl C-kjøretøy har medført at funksjon som framskutt enhet har blitt 

redusert. Krevet om førerkortklasse C (lastebil) har også bidratt til økte kostnader ifb med 

sjåførutdanning. Alle våre biler på stasjon Sistranda er pr. nå registrerte som lastebiler med 

krav til førerkort Kl. C. Av dagens mannskap er det 4 av 5 som har behov for utvidet 

sjåførkompetanse til kl C. Dette skyldes at vi, de siste årene, har hatt en større utskiftinger av 

mannskaper pga. aldersgrense og at noen har sagt opp sin stilling.  

Volvoen har heller ikke utstyr for å ivareta sjåfør- og passasjersikkerhet ved en evt. 

kollisjon/utforkjøring slik vi finner i moderne biler. 

En ny og rask kl B-bil som framskutt enhet vil styrke vår beredskap og redusere våre 

kostnader ved utdanning av sjåfører. Oppkjøring kl. C vil med kjøreskolekostnader og 

mannskapslønn utgjøre ca. kr. 60 000,- pr. sjåfør.  

En annen utfordring vi har i dag med våre Kl C-biler er at det kreves KL CE ved kjøring med 

henger. Mens med en Kl. B bil som framskutt enhet med henger vil kun kreve førerkort BE.  

 

 

 

 

 

Pris ny brannbil Kl B: 



Det er innhentet 2 tilbud.    

 Egenes Brannteknikk H.I. Slåttøy transport 

Bil: VW Crafter 4x4 kl. B MAN TGE 4x4 kl. B 

Tilbud iht til kravspesifikasjon  

Generelle krav. Pkt. 13. 

i forespørselen.  

Stålfelger vinter, aluminium sommer Aluminiumfelger sommer og 

vinter 

Generelle krav. Pkt. 26 i 

forespørselen. 

Bærbar overtrykkvifte tilbudt, og 

inkludert i pris på bil. 

Ikke tilbudt bærbar 

overtrykkvifte. Noe uklart i 

kravspesifikasjon fra oss. 

Kommer som et pristillegg her. 

Kvalitetskrav. Pkt. 6 i 

forespørselen. 

Ryggekamera + parksensorer F/B Ryggekamera 

Kvalitetskrav. Pkt. 24 i  

forespørselen. 

Opsjoner med beskrivelser og priser Ikke svar på opsjoner. 

Annet: Veldig konkret og utfyllende i 

beskrivelsene i tilbudet. Har levert 

tilsvarende bil til flere brannvesen. 

Gode erfaringsbaserte 

løsningsforslag og beskrivelser. 

Noe utydelighet i beskrivelser 

av bil og tekniske løsninger. 

Ser at det blir mere 

‘’etterarbeide’’ med dette 

tilbudet fram mot en evt. 

inngåelse av leveringsavtale. 

Pris uten opsjoner: Kr. 820 000,- + mva.  Kr. 1 180 000,- + mva.  

Pris med opsjoner: Kr. 866 322,- + mva.  

Antatt leveringstid: August/September Oktober/November 

 

Tilbudet fra Egenes Brannteknikk as fremstår som det beste tilbudet. Forskjellen mellom de to 

tilbyderne er på hele er kr 360 000 NOK inkl MVA.   

Dagens brannbil, volvoen kan med stor sannsynlighet selges som delebil på FINN.NO og det 

er innhentet et prisestimat på ca. 50 000 NOK.  

 

Vurdering 

For å ivareta en rask fremskutt enhet og med det økt effektiv beredskap anbefaler 

Kommunaldirektøren at dagens brannbil, Volvo 1990 modell, utfases og erstattes med en ny 

bil Kl B. Tilbudet fra Egenes Brannteknikk as til 820 000 NOK inkl MVA fremstår som det 

beste tilbudet og anbefales. I og med at MVA refunderes vil kostnad være 656 000 NOK og 

med salg av den gamle bilen vil reel investering være ca. 600 000 NOK.  

 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Låneopptak er vurdert, men kommunedirektøren finner det mest hensiktsmessig å bruk av 

disposisjonsfond til denne investeringen.  



Ny brannbil Kl B finansieres med bruk av disposisjonsfond med 656 000 NOK.  

Disposisjonsfondet saldo før dette vedtak er kr: 90 262 337 NOK. 

 

 

 

 



 

 

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: 

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. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad fra NMK Frøya 

Bilde av klubbhus 

 

Saksopplysninger:   

 

Om Norsk Motorsport Klubb Frøya (NMK Frøya) 

NMK Frøya er en motorsportsklubb som ble etablert i 2004 og har i dag 163 medlemmer. 

Anlegget er samlokalisert med Frøya Flyplass og er bygd opp over lengere tid gjennom stor 

dugnadsinnsats og mye støtte fra lokalt næringsliv. Klubben har utøvere på både nasjonalt og 

internasjonalt nivå med blant annet Maja Udtian sin 2. plass i EM i dragracing i 2019.  

Likeledes arrangeres det regionale og nasjonale stevner innenfor Drifting og Go-kart på 

Frøya.   

NMK Frøya er mer enn store motorer, raske biler og høy fart. Klubben jobber aktiv med 

holdningsskapende arbeid opp mot barn og unge for å skape et trafikksikkert lokalsamfunn.  

Klubben er også en arena for ungdom hvor man kan utøve sine interesser for bil og mekking. 

Kubbens anlegg er et samlingspunkt for hele regionen. NMK Frøya har flere ganger vært 

arena for Tour of Norway for Kids, som er et sykkelløp for barn.  



NMK Frøya tar et stort samfunnsansvar gjennom samarbeid med Livsglede for eldre, 

Øvergården, Guri Kunna VGS, flere trafikkskoler i regionen, Øytun, Trøndelag 

barnekreftforening med flere.  

Klubben har også kjøp inn flere 2-seters Go-karter hvor eldre og funksjonshemmede kan få 

positive opplevelser på motorsportbanen.  Likeledes jobber klubben med ungdommer som 

sliter med livsmestring gjennom aktiviteter og ved å skape møtearenaer gjennom klubbens 

aktiviteter.   

Gjennom NMK Frøyas arbeid og arrangementer markedsføres Frøya på en meget positiv 

måte. 

NMK Frøya er i ferd med å gå inn i en ny epoke gjennom nytt klubbhus. Dagens klubbhus, en 

gammel nedslitt brakkerigg, har klubben for lengst vokset ut av, og klubben er nå i ferd med å 

ferdigstille byggetrinn 1 av det nye klubbhuset - det vi si tett og u-inntredet bygg.  

Det nye bygget har et totalareal på 640 m2 fordelt over to plan og har en kostnadsramme på 

6 125 000 kr inkl mva. for byggetrinn 1. Byggetrinn 2 er å innrede og ferdigstille bygget i 

løpet av 2022. Dette arbeidet er i all vesentlighet dugnadsarbeid.  

Det er i forbindelse med ferdigstillelsen av byggetrinn 1 at klubben søker om kommunal 

lånegaranti slik at de kan søke lån fra KBN (Kommunalbanken) eller KLP som har 

fordelaktige renter og vilkår sammenlignet med ordinære banklån. 

Klubben har mottatt 1 000 000 NOK fra havbruksfondet i 2020 med forutsetning av 

fullfinansiering. Denne garantien gitt av en næringslivaktør gjelder uavhengig av kommunal 

lånegaranti.  

Klubben har allerede finansiering fra:    

 Gjensidige Stiftelsen     Kr    500 000  

 Næringslivet      Kr 1 500 000 

 Spillemidler      Kr 1 000 000 

 Havbruksfondet     Kr 1 000 000 

 Dugnad       Kr    625 000  

Totalt        Kr 4 625 000  

Med nytt lån i KBN eller KLP på 1 500 000 NOK er byttetrinn 1 fullfinansiert.  

 

Kommunelovens krav til garanti 

§ 4 Kommunale garantier for små beløp  

Kommunelovens § 14-19 andre ledd første punktum fastsetter at garantier for små beløp er 

unntatt fra kravet om godkjenning i kommuneloven § 14-19 første ledd. Kommunale garantier 

for små beløp er dermed ikke gjenstand for godkjenning, jf. forskriften § 4 første ledd, og skal 

heller ikke sendes fylkesmannen for godkjenning.  



Bestemmelsene i forskriften § 4 andre ledd fastsetter grensene for hva som regnes som små 

beløp for kommunene, avhengig av innbyggertallet i kommunen.  

For kommuner som har 3 000 eller færre innbyggere, er beløpsgrensen på 800 000 kroner, jf. 

bokstav a. Dette innebærer at det bare er garantier som er høyere enn 800 000 kroner (fra og 

med 800 001 kroner) som skal sendes til fylkesmannen for godkjenning.  

For kommuner som har flere enn 3 000, men ikke flere enn 10 000 innbyggere, er 

beløpsgrensen på 2 000 000 kroner, jf. bokstav b. Dette innebærer at det bare er garantier 

som er høyere enn 2 000 000 kroner som skal sendes til fylkesmannen for godkjenning.  

Dersom det stilles flere små garantier til samme formål med sikte på å komme under 

beløpsgrensen, må garantiene regnes som én. Garantiene vil da være underlagt kravet om 

godkjenning hvis garantiene samlet overstiger beløpsgrensen.  

Det er innbyggertallet i kommunen per 1. januar i året forut for det året som garantivedtaket 

ble truffet som avgjør hvilken beløpsgrense som gjelder for kommunen, jf. § 4 tredje ledd. For 

eksempel betyr dette at for et garantivedtak som treffes i 2020, gjelder innbyggertallet per 1. 

januar 2019. 

 

Vurdering 

Kommunedirektøren anbefaler at kommunestyret gir NMK-Frøya lånegaranti 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. 
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Søkesum:   Kommunalgaranti vedr låneramme 

på 1 500 000 kr 
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1 Bakrunn 

 

1.1  Innledning 

NMK Frøya søker herved Frøya Kommune om kommunal lånegaranti til ferdigstillelse 

av byggetrinn 1 av klubbhuset på Frøya Motorsportsenter. 

Norsk Motorsport Klubb Frøya (heretter kalt NMK Frøya) med sine etablerte fasiliteter 

kan på mange måter betraktes som en aktør i kommunal, regional og midtnorsk 

sammenheng. Vi ser det derfor som viktig å gi søknaden en helhetlig 

bakgrunnsinformasjon.  Vårt motoranlegg fremstår i dag som en nyervervet fasilitet 

og det åpner det seg nå en rekke nye muligheter både for klubben, kommunen og 

Frøyasamfunnet som sådan. Muligheter har alt blitt synlig gjennom en kolossal 

aktivitetsvekst siste årene som ikke minst synliggjør et betydelig udekket behov hos 

barn, ungdom og familie innen både kompetanse-, kultur-, sports-, skole- og 

fritidstilbud. Slik sett mener vi NMK Frøya i dag fremstår som en gren som kan bidra 

med tilbud og trivsel, dvs. gjøre Frøya til et mer attraktivt og populært sted å bo. 

En hovedutfordring er å skape en synlig og tydelig profil på våre nåværende 

muligheter, videreutvikle disse i takt med behovene og samtidig sikre tilstrekkelig 

økonomiske muskler til å realisere mulighetene. Med andre ord NMK-Frøya er ikke 

bare et sportslig aktivitetstilbud, men har som hovedmål å delta som en viktig aktør i 

den videre nærings- og samfunnsutviklingen i regionen. Denne målsettingen er et 

viktig utgangspunkt i vår handlingsplan og dermed også et viktig grunnlag for denne 

søknaden. 

Den første handlingsplanen som klubben utarbeidet gjaldt for perioden 2011 til 2017 , 

denne er nå fornyet og endret og ble vedtatt på årsmøtet 2017 og varer ut 2022 , 
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handlingsplanen danner grunnlaget for all vår virksomhet. Planen må sees i 

sammenheng med at NMK Frøya, inkludert motoranlegget, er å betrakte som et 

tilbud i midtnorsk sammenheng. Overordnet tar handlingsplanen stilling til klubbens 

potensielle rolle og betydning både i nåtid og fremtid i og på vegne av kommunen og 

ikke minst regionen. Regionen besitter i dag et rikt næringsliv i rask utvikling og med 

fortsatt store utviklingspotensialer med basis i hav og havbruksvirksomhet. I 

kommuneplanens overordna mål satses det både på tilflytting og befolkningsvekst 

bl.a. gjennom å profilere seg på gode oppvekstforhold både for barn og ungdom, og 

det er her vi mener NMK Frøya må befeste sin plass, rolle og funksjon. 

Regionen har pr. i dag et relativt rikt tilbud innen håndball, turn, fotball samt musikk 

og sang (kulturskolen) etc. Men det er mange barn, ungdom og voksne som ikke 

har/mulighet til den type interesser og som søker eller har behov for alternative tilbud. 

Dette kan være seg sports- og fritidstilbud, men også som alternative læringsarenaer 

i samarbeid med kommune/skole. Det bør ikke lenger være noen tvil om at NMK-

Frøya kan og vil bli en viktig samfunnsaktør i den sammenhengen. Planen er å 

samarbeid med skoler og kommunen med å etablere alternative læringsarenaer for 

elever og etc på dagtid samt ungdomsbase på kveldstid. Derfor søker vi ett 

kommunalt lån for å ferdigstille byggetrinn 1 av vårt klubbhus. 

Sentralt i arbeidet fremover blir å bygge identitet og integritet i og til klubben. Dette 

omhandler også faktorer som stolthet og selvverd og at vi fremstår som en seriøs 

klubb som følger de lover og regler som til en hver tid gjelder. Vi har utvidet 

motorsporttilbudet til å gjelde for målgruppen mennesker som er/har 

funksjonshemmede, vanskeligstilte barn og unge og etc. 

Blant annet har vi fra 2016 - 2019 arrangert annen hver Torsdag gokartkvelder for 

denne målgruppen, til stor interesse for brukere, foresatte og ikke minst oss som 

klubb. Året 2020 har vi ikke tilbudt dette pga covid 19. Men dette ønsker vi å 

videreføre i 2021 kostnadsfritt for bruker, så fremt at nasjonale retningslinjer ifht covid 

19 blir etterfulgt. I perioden 2016-2019 avsluttet vi hver sesong med å be inn brukere 

til en sosial kveld i vår lille garasje, der vi har hadd det sosialt,  inkl mat og utdeling av 

pokaler/premier og ikke minst ga vi en NMK Frøya genser til alle og enhver. 
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1.2 Prosjekt NMK Frøyaś Klubbhus 

1.2.1 Tilrettelegging 

NMK Frøya skal tilrettelegge opplevelseskvelder/helger for 

mennesker som er/har funksjonshemmede, kronisk syke, 

vanskeligstilte barn og unge og etc i øyregionen. NMK Frøya skal 

også tilrettelegge nye fasiliteter til sine egne arrangementer, evt 

ungdomsbase i samråd med foresatte og kommune, samt de 

utenforreisende som ønsker å leie vårt baneanlegget.  

1.2.2 Kostnadsfordeling 

Næringslivet og enkelt personer har sagt seg villig til å strekke 

seg langt, men da vi ikke er i mål økonomisk så ber vi kommunen 

om hjelp. NMK skal bruke pengene til å ferdigstille byggingen av 

byggetrinn 1 av klubbhuset slik at alle våre brukergrupper, har ett 

sosialt tilholdssted. Her er alle like mye verdt. 

 

1.2.3 Suksesskriterier med prosjektet 

 At vi som klubb er pådrivere og igangsettere 

 Engasjerte nøkkelpersoner i klubben 

 Engasjerte brukere 

 Tilrettelegge slik at aktiviteten føles som en mestring 

 Sosialt 

 Utvide tilbudet til å gjelde også for flere nabokommuner 

 

1.2.4 Utfordringer 

 Økonomi til å få gjennomført byggingen 

 Kostnadsfordeling, næringsliv og kommune. 
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 Forankring av tiltaket hos kommunene på sikt. 

 

 

 

1.2.5 Resultater 

NMK Frøya håper at brukergruppene samt at alle medlemmer vil 

få en følelse av mestring, at dette blir sosialt og at de vil vise et 

engasjement, samt støtte hverandre gjennom tilstedeværelse. 

 

2.0 Målsetting 

   Målsettingen er å kunne gi disse gruppene en    

   meningsfull og spennende interresse i deres miljø. 

    

Konkret mål: 

 Skape et inkluderene miljø for alle 

 Skape mestring 

 Tilstedeværelse for ungdommene 

 

3.0 Målgruppe 

 Funksjonshemmede som er på institusjon 

 Funkjsonshemmede som er hjemmeværende 

 Skole, ungdomsbase 

 Vanskeligstilte barn og unge 

 Pårørende 
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 Medlemmer 

 Andre motorsportklubber 

 Våre ungdommer i øyregion 

  

4.0 Gjennomføring 

  4.1 Fremdrift 

   År 1 2020 

Påbegynne byggingen av klubbhuset. 

 

   År 2 2021 

Ferdigstillelse av byggetrinn 1, dette for at vi skal få komme i 

gang med dugnader om ferdigstillelse innvendig, her kan 

skoleelever etc også bidra. Altså være med å bygge sin egen 

arena. 

 

   År 3 2022 - 

Utvide tilbudet der brukerne, skoleelever kan være med å skru.   

og reparere gokarter og etc. En såkalt alternativ læringsarena for 

skole, kommune og fylkeskommune. 

 

  4.2 Organisering 

   Oppgaver og ansvar rundt tiltaket. 

   NMK Frøya 

 Kartleggingsarbeid 
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 Koordinere møter med brukerne 

 Budsjettansvar 

 Søke om midler til prosjektet fra forskjellige stiftelser,fond og 

utlysninger. 

 Føre rapport 

 Følge opp brukerne og brukergruppene og kommunene 

 

 

  4.3 Forutsetninger for å lykkes 

For NMK Frøya som samfunns bærende klubb kreves det en god 

organisering innad i klubben for å få i gang slike tilbud. For vår 

del er det en ny stor utfordring å skape engasjement og 

aktiviteter for disse kundegruppen. Denne utfordringen er vi i 

NMK Frøya villig til å ta. 

 

4.4 Budsjett 

   I budsjettet er følgende kostnader IKKE medregnet da dette er 

    kostnader som vår klubb ønsker å bidra med. 

 Leie av utstyr 
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Budsjett for Klubbhuset 2021 Byggetrinn 1    

      

Byggekostnader   Inntekter   

Klubbhus 6 125 000 Gjensidige Stiftelsen 500 000 

  Lånegaranti  1 500 000 

  

Offentlige 
midler,spillemidler tildelt, 
havbruksfondmidler 2 000 000 

  Næringsliv 1 500 000 

  Dugnad 625 000 

Sum kostnader 6 125 000 inkl mva  Sum inntekter 
6 125 000 
Inkl mva 

      

      

      
      

      
Klubbhuset 2022 Byggetrinn 2 

Byggetrinn 2 innebærer ferdigstillelse av alt innvendig, og der 

kommer det mere dugnad, samt økonomisk støtte fra 

Næringslivet inn. Dette er også en betydelig sum. 

 

5.0 Betydning 

  5.1 Positive effekter for målgruppen 

Mange av menneskene i denne målgruppen sliter med å ha nok 

aktiviteter og sosialisering i hverdagen. Man vil få oppleve hvor 

godt det vil bli og komme ut og treffe andre folk. Det er et meget 

positivt sosialt miljø rundt klubben.   

Gjennom og tilrettelegge og skape mestring av aktiviteten kan en 

få en følelse av en bedre hverdag for eksempel ved glede seg til 

disse kveldene .  
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5.2      Utjevning av sosialehelseforskjeller 

 Prosjektet er et målrettet tiltak for en annen kundegruppe i 

samfunnet 

 Prosjektet styrker blant annet sosial inkludering. Hos klubben 

vil deltakerne bli møtt med respekt og likeverdighet. 

 Prosjektet vil skape nye aktiviteter i nærmiljøet. 

 

5.2.1 Overføringsverdi 

 Prosjektet vil medføre økt fokus på fysisk aktivitet og helse. 

 Prosjektet vil være et godt eksempel på hvordan idretten kan 

arbeide for å nå målgruppen og hvordan man på sikt kan 

samarbeide med offentlige instanser 

 For kommuner er det en stor utfordring å skape engasjement 

og aktivitet. NMK Frøya er pådrivere og vil skape slikt 

engasjement. 

 

6.0 Resultater man forventer å oppnå 

 Et godt resultat er at tiltaket blir langvarig slik at dette vil 

være et tilbud for målgruppen i deres nærmiljø. 

 Det forventes at de fleste deltakere etter hvert blir 

selvhjulpne slik at de kan få prøve å benytte lokalene selv. 

 Et godt resultat vil være at deltakerne ønsker å komme 

tilbake til vårt motorsportsenter og om mulig være med på 

å reparere og drive verksted med reparasjoner av 

gokarter, samt forefallende arbeid og lignende ved vårt 

senter. 
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7.0 Veien videre 

Som allerede nevnt blir veien videre og skape engasjement rundt

disse brukergruppene og at når vi får startet opp dette prosjektet 

bli enda mer synlig og derigjennom mye sterkere sammen. 

NMK Frøya vil kontinuerlig søke om midler til slikt formål.           

Vi håper at gode resultater vil gi tildelinger i kommende årene. 

 

 
 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 255  

Arkivsaksnr.: 21/752    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SALG AV AKSJEPOST I SMK UTVIKLING AS  

 

Forslag til vedtak: 

Med bakgrunn i at eierskapet i SMK Utvikling AS (tidligere PreBio AS) ikke er i tråd med 

kommunestyrets opprinnelige intensjon om at selskapets kjernevirksomhet skulle være 

analysearbeid innen næringsmiddelindustrien, så avslutter kommunen sitt eierskap i selskapet.  

Kommunestyret delegerer til kommunedirektøren å foreta av kommunens 35 179 aksjer til 

Alsco AS for kr 30,- per aksje. Salgssummen på 1 055 370 kr settes av til ubundet 

investeringsfonds.   

 

Vedlegg: 

 

Tilbud på aksjer i SMK Utvikling. 

 

Bakgrunn for saken 

SMK Utvikling AS er et selskap der Frøya kommunen eier 35 179 aksjer (4,75%) av 

selskapets 740 135 aksjer.  

SMK Utvikling AS er blitt et investeringsselskap med forretningskontor i Vestnes kommune, 

selskapet het tidligere Prebio AS og har vært morselskap i Kystlab AS. Dette selskapets 

kjernevirksomhet var bl.a. analysearbeid innenfor næringsmiddelindustrien. Etter flere fusjoner 

er selskapet nå et rent investeringsselskap hvor Alsco AS er majoritetseier. Selskapet eier 

aksjer i SMK Lab Holding AS, 42%, og SMK Såkorninvest AS, 100%. Alsco AS ønsker å 

videreutvikle SMK Utvikling til å bli et robust, regionalt investeringsselskap med fokus på 

samfunnsbyggende selskaper innen energi, helse og miljø. 

Frøya kommunestyre har tidligere i år behandlet to saker, K-sak 21/36 og 21/64, der 

kommunaldirektøren redegjør for Frøya kommunes eiersituasjon i ovennevnte selskap – 

tidligere Prebio AS.   

Kommunedirektøren fikk i siste behandling i kommunestyret fullmakt til å avklare fremtidig 

eierskap i Prebio AS og anbefalt løsning legges fram for politisk behandling. 

 



Vurdering  

PreBio AS var resultatet av en fusjon mellom fire laboratorier (Frøya-Hitra, Fosen, Namsos 

og Brønnøysund), samt overtagelse av NærLab i Mosjøen.   

For Frøya kommune sin del var det viktig å bli være i selskapet for å sikre arbeidsplassene på 

Frøya.  

I tillegg var det viktig for kommunen å ha kapasiteter i regionen innen kvalitetssikring og 

kontroll med næringsmidler og miljø i det offentlige og private markedet.  

Prebio AS ble etterhvert et rent eierselskap og driftes uten annen virksomhet enn eierskap i 

andre selskap, og driver etter vanlige forretningsmessige prinsipp. Prebio AS eier 100 % av 

Prebio Invest AS og 42 % i SMK Lab Holding AS. Prebio Invest AS og SMK Lab Holding 

AS er selskaper uten annen virksomhet enn eierskap i andre selskaper. SMK Lab Holding AS 

eier blant annet 100 % i Sintef Norlab AS og Exeqt AS. Sintef Norlab AS er et 

laboratorieselskap og har virksomhet på 13 steder, fra Porsgrunn i sør til Glomfjord i nord, 

også på Frøya. Selskapet har hovedkontoret i Mo i Rana og forretningsadresse i Vikebukt. 

Som følge av ovennevnte er Frøya kommunes eierpost i Prebio AS blitt deleier i et 

investeringsselskap, noe som ligger langt unna kommunal kjernevirksomhet og 

kommunedirektøren vurderer at det ikke er naturlig å videreføre dette. Når selskapet nå 

signaliserer at de ønsker å raskt kunne bidra med vekstkapital i selskap hvor man er eiere, 

viser det tydelig at kommunen blir utfordret på en måte som er lite forenelig med kommunens 

virksomhet, som primært skal være å levere tjenester til egne innbyggere. I tillegg vurderer en 

også at ytterligere plasseringer i et rent investeringsselskap ikke er innenfor de begrensninger 

finansreglementet setter.  

 

Som en følge av at hovedaksjonær i SMK Utvikling AS, Alsco AS, har kjøpt Molde 

kommunes eierpost på 59 418 aksjer i SMK Utvikling As til kr 30 per stk, har Alsco AS 

forpliktet seg til også å tilby de øvrige aksjonærene i selskapet å selge til samme kurs.  

Frøya kommune har mottatt melding om at de andre 9 kommunene vil benytte seg at dette 

tilbudet.   

I forhold til dagens ansatte med arbeidsted på Frøya vil laboratoriet, i regi av Sintef Norlab 

AS, bli videreført. Kommunedirektøren har også vært i kontakt med leder, slik at de er kjent 

med saken.  
 

 

Anbefaling 

Med bakgrunn i at eierskapet i SMK Utvikling AS (tidligere Prebio AS), ikke er i tråd med 

kommunestyrets opprinnelige intensjon, anbefaler kommunedirektøren at kommunen sitt 

eierskap i selskapet avsluttes og aksjeposten på 4,75 % (35 179 av 740 135 aksjer) selges til 

Alsco AS for kr 30,- per aksje. Salgssummen på 1 055 370 kr settes av til ubundet 

investeringsfond.   



 

 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger Antonsen Arkiv: 240  

Arkivsaksnr.: 21/768    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

ØKONOMISK RAPPORTERING - MARS 2021  

 

Forslag til vedtak: 
Kommunestyret tar økonomirapporteringen for januar til og med mars 2021 til orientering. 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Den økonomiske oversikten for alle rammeområder, for perioden januar – mars 2021, har et 

merforbruk på 91 376 NOK. I denne summer er det korrigert for ekstrakostnader ifb med korona 

epidemien med 2 936 931 NOK, estimerte sykepengerefusjoner på 1 494 017 NOK, refusjoner som 

ikke er regnskapsført med 3 981 596 NOK og utgifter ved innleie av vikarbyrå med 270 000 NOK. 

Forannevnte inntekter og kostander er ikke med i regnskapet som følge av periodisering og 

etterskuddsbetaling av refusjoner.  

Regnskapet for alle rammeområder viser et merforbruk på kr 1 520 491 NOK når ovennevnte 

korrigeringer ikke tas med.  

Posten finans og frie inntekter er ikke med i rapporten på grunn av at disse postene avstemmes per 

tertial og vil derfor være med i 1. tertialrapportering i mai.  



Ansvar Regnskap Budsjett

Budsjett inkl. 

endring Avvik i NOK Kommentar

1000 Folkevalgte 1 001 954 899 834 899 834 -102 120 

1010 Kontrollutvalg 333 180 297 935 297 935 -35 254 

Politisk 1 335 134 1 197 769 1 197 769 -137 374 

1100 Rådmann 4 566 148 3 701 207 3 701 207 -864 940 

1101 Økonomi 770 654 998 090 998 090 227 436

1102 IKT avdeling 2 019 059 1 646 522 1 646 522 -372 537 

Streamin av KST. Dekkes av 

koronamidler. 

1103 Offentlig servicekontor 1 266 887 1 487 525 1 487 525 220 638

1105 Utleieboliger -147 477 -830 162 -830 162 -682 684 Rabbenprosjektet

1106 Brannvesen 1 073 771 1 413 529 1 413 529 339 759

1108 Lærlinger 904 734 957 515 957 515 52 780

1110 Tillitsvalgte 214 069 213 127 213 127 -941 

1120 Stab 52 086 1 362 373 1 362 373 1 310 287

Andre utgifter til fratrekk eller inntekter 

Fellestjenester 10 719 931 10 949 726 10 949 726 229 798

2000 Admin Oppvekst 5 141 026 5 930 561 5 930 561 789 535

2030 Bemanning tverrfaglig 353 438 0 0 -353 438 

2100 Dyrøy oppvekstssenter 1 731 628 1 620 536 1 620 536 -111 092 

2200 Mausund skole/SFO/barnehage 1 203 050 1 280 899 1 280 899 77 850

2300 Nabeita skole 5 021 035 4 708 118 4 708 118 -312 917 Mangler kr  i ref 60000

2400 Nordskag oppvekstssenter 2 994 477 2 847 862 2 847 862 -146 616 

2500 Sistranda skole-barneskole 6 278 981 5 810 372 5 810 372 -468 609 Mangler kr 315000 i ref

2520 Frøya ungdomsskole 4 433 569 4 842 598 4 842 598 409 030

2600 Sørburøy barne- og ungdomsskole 441 174 454 624 454 624 13 450

2800 Nesset barnehage 1 579 334 1 726 892 1 726 892 147 558

2900 Musikk- og kulturskole 1 170 965 1 082 887 1 082 887 -88 078 

Andre inntekter 505 000 Manglende refusjoner

Oppvekst 30 348 677 30 305 349 30 305 349 461 673  



 

Ansvar Regnskap Budsjett

Budsjett inkl. 

endring Avvik i NOK Kommentar

3000 Admin Helse og omsorg 65 814 25 154 25 154 -40 660 

2010 Flyktningetjenesten 0 -759 061 -759 061 -759 061 

2020 Voksenopplæringen 175 998 16 010 16 010 -159 987 

3010 Flyktningetjenesten -527 865 372 390 372 390 900 255 Økt inntekter

3101 Åpen barnehage 117 253 89 891 89 891 -27 362 

3103 Helsestasjon/jordmortjeneste 1 516 253 1 311 474 1 311 474 -204 778 

3105 Frøya legekontor 3 531 887 1 983 805 1 983 805 -1 548 082 

3106 Legevakt 133 625 661 751 661 751 528 125

3107 Friskliv og mestring 32 637 3 812 3 812 -28 825 

3108 Psykisk helse 859 040 847 778 847 778 -11 262 

3110 Frisklivskoordinator 0 0 0 0

3114 Fellesadm Fam, Helse og Rehab 854 982 493 866 493 866 -361 116 

3200 Barnevernstjenesten 1 428 756 731 045 731 045 -697 711 

3201 Barnevern - Frøya 1 084 529 2 579 939 2 579 939 1 495 409

Andre  inntekter 400 000 Refusjon IMDI

Admin helse, fellesadm. Fam, Helse og Rehab. 9 272 909 8 357 854 8 357 854 -515 055 

3300 NAV - Sosialtjenesten - Frøya 2 206 811 1 323 466 1 323 466 -883 345 

NAV 2 206 811 1 323 466 1 323 466 -883 345 

3400 Pleie og omsorg 2 110 227 341 879 341 879 -1 768 348 

3401 Somatisk avdeling 4 935 914 4 878 323 4 878 323 -57 590 

3402 Miljøavdeling 2 742 250 2 757 713 2 757 713 15 462

3403 Korttid/sykepleierpool 3 754 107 3 366 132 3 366 132 -387 975 

3404 Institusjonskjøkken 959 831 841 125 841 125 -118 705 

3405 Hjemmetjenester BPA 1 599 338 1 147 616 1 147 616 -451 722 

3406 Beinskardet 1 362 135 1 252 752 1 252 752 -109 383 

3407 Hjemmebaserte tjenester 4 399 454 4 852 571 4 852 571 453 117

3408 Dagsenter 425 316 440 252 440 252 14 936

3409 Forvaltningskontor 385 596 440 848 440 848 55 252

Andre utgifter til fratrekk eller inntekter 

Pleie og omsorg 22 674 168 20 319 211 20 319 211 -2 354 956 

3500 Bo- aktivitet og miljøtjenesten 0 -130 265 -130 265 -130 265 

3501 Cafe Kysthaven 137 974 145 103 145 103 7 128

3502 Moa 3 639 982 3 978 062 3 978 062 338 081

3503 Øvergården 2 876 085 3 060 764 3 060 764 184 678

3504 Brukerstyrt BPA 1 550 213 1 021 597 1 021 597 -528 615 

3505 Fellesadm funksjonshemmede 2 317 772 2 192 631 2 192 631 -125 141 

3507 Heia 761 084 727 214 727 214 -33 870 

3508 Avlastningsenheten 306 751 477 817 477 817 171 066

3509 Oppfølgingstjenesten 68 479 91 691 91 691 23 213

Andre utgifter til fratrekk -270 000 

Vikarbyrå, merkostand 

husleie

BAM 11 658 340 11 564 614 11 564 614 -363 725  



 

Ansvar Regnskap Budsjett

Budsjett inkl. 

endring Avvik i NOK Kommentar

4100 Kultur og næring 431 358 1 027 398 1 027 398 596 041

4101 Frøya hallen 158 298 401 247 401 247 242 949

4103 Biblioteket 420 174 339 382 339 382 -80 792 

4200 Frøya kultur- og kompetansesenter 500 519 305 022 305 022 -195 498 

Andre utgifter til fratrekk eller inntekter 

Kultur og næring 1 510 349 2 073 049 2 073 049 562 700

5110 Drift og kommunalteknikk 2 813 014 2 639 171 2 639 171 -173 843 

5121 Dyrøy oppvekssenter 54 136 56 091 56 091 1 956

5122 Mausund skole/SFO/barnehage 71 458 84 107 84 107 12 648

5123 Nabeita oppvekstsenter 100 904 205 677 205 677 104 773

5124 Nordskag oppvekstsenter 124 614 69 543 69 543 -55 072 

5125 Sistranda skole 750 670 970 871 970 871 220 201

5126 Sørburøy barne- og ungdomsskole 16 519 12 405 12 405 -4 114 

5128 Nesset barnehage 89 727 52 134 52 134 -37 593 

5129 Frøya ungdomsskole 91 829 105 460 105 460 13 631

5130 Renhold kommunale bygg 3 119 963 1 699 899 1 699 899 -1 420 064 

5131 Vaktmester kommunale bygg og eiendom 1 296 590 1 147 366 1 147 366 -149 224 

5132 Anleggsavdelingen veg og uteanlegg 1 111 217 320 048 320 048 -791 170 

Andre utgifter til fratrekk eller inntekter 

Drift og kommunalteknikk 9 640 641 4 195 459 4 195 459 -2 277 871 

5200 VAR-områder -4 130 485 -4 263 476 -4 263 476 -132 991 

VAR-områder -4 130 485 -4 263 476 -4 263 476 -132 991 

5500 Teknisk - investeringer 1 852 0 0 -1 852 

5600 Virksomhet for forvaltning fra 2021! 2 950 183 934 112 934 112 -2 016 071 

5601 Kommunale planer - ikke selvkost 65 441 0 0 -65 441 

5603 Kart og oppmåling - Ikke selvkost 0 0 0 0

5604 Byggesak - Selvkost -229 340 12 660 12 660 242 000

5605 Eierseksjonering - Selvkost 391 0 0 -391 

5606 Tilsyn etter forurl. - Selvkost 214 952 51 957 51 957 -162 995 

5607 Private planforslag - Selvkost 497 526 462 707 462 707 -34 819 

5608 Kart og oppmåling - Selvkost 75 668 262 262 262 262 186 593

Andre utgifter til fratrekk 2 971 596 Finansieres via fond

Plan, miljø og forvaltning -8 260 970 1 723 698 1 723 698 1 118 620

Regnskap alle rammeområder uten 

korronautgifter 77 702 596 76 182 105 -1 520 491 

Alle rammeområdene inkl andre 

utgifer/inntekter som ikke er ført -4 522 324 

I tillegg mangler refusjon av sykepenger 

for mars. Er beregnet til ca 1494017
1 494 017

Kostander Korona januar- mars 2 936 931

Regnskap alle rammeområder jan- mars -91 376  

     

Vurdering 

Avviket knyttet til folkevalgte skyldes økt refusjon av tapt arbeidsfortjeneste.    

Avviket på rammeområdet Helse & mestring med 3 233 736 NOK skyldes blant annet økte 

koronautgifter, ikke refunderte sykepenger for mars, ikke inntektsført betaling sykehjemsplasser i 

mars, ikke refusjon ifb med Dialyse – totalt utgjør dette om lag 2,4 mill kr.  

Når det gjelder NAV – sosialtjenesten skyldes dette økte utbetaling til sosialhjelp ut over budsjett. 



For virksomheten Drift og kommunalteknikk skyldes hoveddelen av merforbruket økte 

renholdsutgifter, samt utstyr ifb med koronaepidemien.  

Øvrige rammeområder/virksomheter har et mindreforbruk. 

 

Skatteutjevningen – det vil si skatteinngangen for mars, blir lagt ut 20. april. Per februar er 

skatteinngangen 13 % (3,645 mill NOK) høyer enn samme periode i 2020.    

 

Finansavkastningen per mars er: 

 

Markedsutvikling: 

Med nok en sterk måned i de globale aksjemarkedene kan investorer se tilbake på en sterk start på 

2021. I første kvartal steg globale aksjer ca. 6% i lokal valuta og omtrent 4.5% i norske kroner. Oslo 

Børs gjorde det enda bedre med en oppgang på hele 8.7%, godt hjulpet av kraftige oppganger i både 

lakse- og oljepriser. De færreste trodde nok ved starten på året at avkastningen skulle bli så 

formidabel i første kvartal. Den kraftige gjenopphentingen i fjor hadde allerede fått analytikere og 

markedskommentatorer til å snakke om strukket prising og til og med bobletendenser.  

I første kvartal 2021 har vi sett at når høyt prisede teknologiselskaper og grønne aksjer har hatt 

motvind, har andre sektorer og selskaper tatt over stafett-pinnen og ført børsene til nye høyder. 

Rotasjonen ut av vinneraksjer (stort sett vekstaksjer) og inn i fjorårets taperaksjer (stort sett 

verdiaksjer) som startet i midten av februar har vi allerede skrevet en del om, og denne fortsatte 



også i mars måned. Den brede verdensindeksen MSCI AC World la på seg 2% i norske kroner i løpet 

av måneden, verdiindeksen steg 4.4%, mens vekstindeksen var ned 0.4%. Sektormessig var bildet 

mer blandet, sykliske sektorer som finans og industri gjorde det bedre enn markedet, men det 

gjorde også sektorer som forsyning og ikke-syklisk konsum som tradisjonelt ansees som mer 

defensive sektorer. Lavvolatilitetsaksjer gjorde det også bedre enn markedet, etter å ha hengt etter 

i januar og februar.  

Oslo Børs steg 5.1% i mars, der beste sektor ble materialsektoren med en oppgang på over det 

dobbelte. Blant annet steg Elkem-aksjen 17% og Norsk Hydro 14%.  

I obligasjonsmarkedene fortsatte oppgangen i lange renter, fremfor alt i USA hvor den amerikanske 

10-åringen nå er 1.6% mot 0.9% på starten av året. Aggressiv finanspolitikk med både koronastøtte 

og ambisiøse infrastrukturplaner, en sentralbank som stadig kommuniserer at en periode med 

høyere inflasjon ikke er et problem, og en økonomi som trolig har et mindre produksjonsgap enn 

hva tilfelle er på andre siden av Atlanteren, er faktorer som legger press oppover på rentene. I 

tillegg, gir en raskere vaksinasjonstakt håp om snarligere gjenåpning av økonomien, og dermed 

virker det logisk at differansen i lange renter mellom USA og Europa øker.  

Oppgangen i statsrenter ble ikke motvirket av noen inngang i kredittspreader i mars, disse var 

innenfor globale investment grade-obligasjoner nær uendret i mars. Dermed falt Barcap Global 

Aggregate-indeksen med -0.4% i løpet av måneden. Det brede norske obligasjonsmarkedet målt ved 

NBP123D3 hadde flat utvikling, mens norsk high yield ga +1% avkastning. 

 

Koronautfiger 2020 og tom mars 2021 

Når det gjelder utgifter ifb med koronaepidemien har disse for 2020 til og med mars 2021 vært på 

11,6 mill NOK. I tilskudd har vi mottatt 6,6 mill NOK. Netto merkostnad for kommunen er på 5,1 mill 

NOK.   

 
 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: U00  

Arkivsaksnr.: 20/2586    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

VALG AV VARAMEDLEMMER TIL KOMMUNENS FORHANDLINGSUTVALG  

 

Forslag til vedtak: 
 

Som vara til forhandlingsutvalg næring i Frøya kommune gjøres følgende valg: 

 

Som vara til ordfører velges: 

 

Som vara til opposisjonsleder velges: 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

Saksopplysninger:   

 
I kommunens reglement for forhandlingsutvalg næring, vedtatt 28.01.21 står det følgende om 

sammensetningen av utvalget: 

 

«OPPRETTELSE/VALG OG SAMMENSETNING  

Forhandlingsutvalget består av ordfører og opposisjonsleder. Kommunedirektøren utpeker to 

medlemmer som fungerer som sekretariat» 

  

I protokollen fra møtet i kommunestyret, K- sak 146/20, ble følgende vedtatt: 

 

«Leder i utvalget er ordfører» 

 

Vurdering: 

 
Det formålstjenelig at det i tillegg til faste politiske representanter velges vara. Disse kan da tre inn i 

utvalget ved inhabilitet, sykdom etc. Dette for å sikre kontinuiet i utvalgets arbeid, samt å unngå 

evtuelle problemstillinger knyttet til habilitet. Posisjonen og opposisjonen fremmer hhv hvert sitt 

forslag suppleant til forhandlingsutvalg næring. 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Mats Hammer Østang Arkiv: 202  

Arkivsaksnr.: 20/1001    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

OMBYGGING AV DET GAMLE HELSESENTERET - FULLFINANSIERING  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Kommunestyret setter investeringsrammen for «prosjekt 550005 Gamle legekontor», 

til en totalkostnad på kr 30´000´000,- inkl. mva., for rehabilitering og ombygging av 

bygningen. 

 

2. Dette inkluderer full rehabilitering av tak, innvendig ombygging, utskifting av heis, 

opparbeidelse av uteområde, solcellepaneler, garderober, toaletter og møterom i 

kjeller på gamle helsehuset samt toaletter i kjeller v/ kommunestyresalen. 

 

3. Nødvendig tilleggsfinansiering på kr. 4´587´000,- inkl. mva. tas inn i investeringene 

for budsjett 2022. 

 

4. Kommunestyret vedtar følgende finansiering: 

 

Tidligere bevilgede midler kr. 12´871´298,- inkl. mva. 

Tidligere vedtatt midler i budsjett og 

økonomiplan 2021  

kr. 3´500´000,- inkl. mva. 

Tilleggsfinansiering 2021 – K-sak 78/20 kr. 5´628´702,- inkl. mva. 

Tilsagn Husbanken 15.12.2020 kr. 3´413´000,-  

Tilleggsfinansiering 2022 kr. 4´587´000,- inkl. mva.. 

Total finansiering kr. 30´000´000,- inkl. mva. 

 

 

 

Vedlegg: 

 

2 oppriss – sør/øst og nord/vest 

2 planteginger 

1 utomhusplan 

 

 

Saksopplysninger:   

 



Prosjektet Ombygging av det gamle helsesentret med ESA-nr. 20-186 skal som navnet tilsier, 

omgjøre den gamle helsefløyen ved kommunehuset om til å ramme to nye program: det ene er 

en kantine for de ansatte ved rådhuset, det andre er å fungere som nye lokaler for BAM-

virksomheten: Bo-, aktivitets- og miljøtjenesten, som nå skal flytte til nye lokaler opp i 

kommunehuset. Her skal det etableres nytt dagaktivitetssenter, og med det samlokaliserte 

kontor for ansatte ved virksomheten. Kantinekjøkkenet inngår som en del av dette, hvor 

brukere ved dagaktivitetssenteret vil hjelpe til med å tilberede mat og drikke som serveres de 

ansatte ved rådhuset. Dette er i tråd med eksisterende virksomhet ved BAM. Foruten de 

umiddelbare fordelene ved samlokalisering av kommunale tilbud og etablering av en 

velfungerende – og etterlengtet – kantine for ansatte, har dette også et tydelig bærekraft-

aspekt i det at man tar gjenbruk-prinsippet på alvor. Ved opprusting og renovering av gamle, 

slitte bygg, bidrar man til å minske utslipp i en bransje som allerede står for over 50% av de 

nasjonale CO2-utslippene – særlig ved nybygg og alt det det innebærer av produksjon i første 

til tertiære ledd, samt utslipp ved frakt av materiell og personell, etablering av bygg og 

avfallene som følger av dette. 

 

Prosjektet har gjennomgått en mer omfattende forprosjekteringsfase enn vanlig av flere 

grunner. Ett av dem er det faktum at for å imøtekomme de kravene TEK17 og andre 

offentlige instanser setter, fordrer et gammelt bygg fra 1980 tilpassede dimensjoneringer og 

planlegging på et annet nivå enn nyere bygg som er mer i tråd med nyere byggeforskrifter.  

 

Videre var det også ønske om å undersøke muligheten ved å lokalisere kantinen i C-blokken, 

noe som også krevde sine ressurser og merutgifter til prosjektering. Dette alternativet ble for 

øvrig skrotet av økonomiske årsaker. Det ble også ønsket å etablere solcellepanel på de sør- 

og vestvendte takflatene, som ble innlemmet i konkurransegrunnlaget på bakgrunn av en 

rapport som anbefalte tiltaket. 

 

For å øke kapitalen, ble det søkt Husbanken om midler til dagaktivitetssenteret. Tilsagn om 

3´413´000,- ble gitt den 15.12.2020 med flere forbehold; blant annet at byggearbeidene skulle 

starte opp innen 4mnd etter tilsagnsdatoen. Denne summen, sammen med tidligere bevilgede 

midler, gir en total bevilgning på 25´413´000,-. Prosjektet ble lagt ut på anbudsportalen 

Mercell den 08.02.21. som en åpen tilbudskonkurranse etter del II i Forskriften om offentlige 

anskaffelser (FOA). Ved tilbudsfristen kom det inn to tilbud, hvorav begge tilfredsstiller 

konkurransegrunnlagets oppsatte kvalifikasjonskrav. Begge tilbudene er gjennomgått og 

kontrollert, mens nødvendig tilleggsinformasjon ble på oppfordring gitt av tilbyderne for å 

bedre kunne foreta en matnyttig sammenligning som er i henhold til FOA. Basert på dette ser 

begge ut til å være i stand til å gi oss et produkt som samsvarer med det 

konkurransegrunnlaget etterspør. 

 

Begge tilbudene som ble levert gikk derimot over den anslåtte rammen på 20´000´000,-, som 

baserer seg på et kostnadssammendrag produsert av konsulent gjennom Holte-

kalkulasjonsnøkkelen. Den ene tilbyderen gikk betydelig over: kr 30´749´415,- inkl.mva. Den 

andre var den rimeligste, på rundt 5 millioner rimeligere: kr 25´384´488,- inkl.mva.  

Tildelingskriteriene i grunnlaget lister pris opp på 80% og fremdrift 20%. Den billigste 

tilbyderen er i tilfelle den som ligger best an til å vinne kontrakten, da denne har laveste tilbud 

og satt 7 mnd fremdrift fra byggestart for arbeidet, mens den dyreste satte 10 mnd fremdrift 

fra byggestart. 

 



Det ble foretatt en intern vurdering av tilbudene mot tidsaspektet: tilbudene er begge over 

rammen, men dersom vi skal sikre byggets strukturelle integritet under byggefasen, må 

byggestart initieres før sommeren. Dette har med utnyttelse av sommerværet å gjøre; særlig 

med tanke på at taket skal – og må – skiftes. Samtidig må tilsagnet fra Husbanken tas til 

etterretning, da det foreligger en frist for påbegynt byggestart innen 4 mnd etter at tilsagnet 

ble gitt. Denne fristen har Husbanken vært rause med å utsette til nå. Tatt i betraktning 

tilsagnet, vær- og klimatiske forhold og ikke minst virksomheten BAMs behov for snarlig 

relokalisering, er det vurdert dithen at kontraktsinngåelse må prioriteres.  

 

Det erfares at ved rehabilitering og ombygging av bygningsmasse av såpass gammel årgang 

alltid vil være noen utfordringer og ekstraoppgaver som vil være umulig å forutse i 

prosjektfase, men som vil dukke opp underveis ved pågående arbeider. For å sikre å unngå 

flere runder med tilleggsbevilgninger finner Kommunedirektøren det formålstjenlig å omsøke 

tilleggsbevilgning for å ha reserver tilgjengelig i byggeperioden. Tilgjengelige reserver vil også 

lette og rasjonalisere avklaringer ved aksept og tiltredelse av endringsmeldinger underveis i 

prosjektet. 

 

Dette fordrer en tilleggsbevilgning på kr 4´587.000,- inkl. mva. for å kunne dekke 

tilbudssummen. Med bakgrunn i tidsaspektet som medgår før kontrahering av kontrakt og 

oppstart av arbeider, vil nok ferdigstillelse ikke være på plass før etter årsskiftet 2022.  Med 

bakgrunn i forannevnte tilrår derfor Kommunedirektøren at omsøkte tilleggsbevilgning søkes 

løst gjennom innspill for kaptitalbehov på investeringssiden for budsjettåret 2022. 

 

 

Vurdering: 

 

Primært; 

Det anses som nødvendig å prioritere kontraktsinngåelse så snart som mulig mht. vær og 

klima, tilsagnet samt BAMs behov for snarlig relokalisering. Hvis ikke kan prosjektet risikere 

å miste verdifull byggetid i sommermånedene, samt tilsagnet fra Husbanken. 

 

Sekundært; 

I og med at prosjektet nå er mye over bevilging er det et alternativ å gå i forhandling med 

tilbyderne for så å ta bort deler fra prosjektet, (f.eks rehab. av kjeller) for å få ned kostnaden. 

Dette vil nok forringe prosjektet både i tid og kvalitet.   

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel:  

Frøya kommune er en profesjonell og moderne tjenesteleverandør. 

 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Kommunedirektøren anser det som nødvendig med tilleggsbevilgning på på kr. 4´587´000,- 

inkl. mva. ut fra saksbehandlers vurdering, som følger: 

 

 

   



Kontobeskrivelse 

 

Budsjett per 01.01.21  

kr. inkl.mva. 

 

Kostnader pr 12.03.21 

kr. inkl.mva. 

 

Forprosjektsfase: 

Konsulenttjenester 

 

 

428.750,- 

 

428.750,- 

 

Totalentreprenørarbeider 

 

 

20.000.000,- 

(anslag fra prosjekterende) 

 

25.384.488,-  

(Laveste tilbyder) 

 

Andre kostnader 

(dok.avg.-søknader etc) 

 

 

40.000,- 

 

40.000,- 

 

Interne lønnskostnader 

 

 

330.000,- 

 

330.000,- 

 

Reserve (14%) 

 

 

2.911.825,- 

 

3.618.825,- 

 

Sum 

 

 

23.710.0575,- 

 

29.865.063,- 

 

 

 

Under følger en mer detaljert beskrivelse over lavest innkomne anbud: 

 

 

Kontobeskrivelse 

 

 

Beste anbud kr. 

inkl.mva. 

 

Forprosjektsfase: 

Konsulenttjenester 

 

 

428.750,- 

Byggefase: 

Prosjektering og generelle ytelser 

 

 

675.000,- 

Byggefase: 

Rigg og drift 

 

 

1.762.500,- 

Byggefase: 

Bygning 

 

 

13.025.000,- 

Byggefase: 

VVS-installasjoner 

 

 

5.267.190,- 

Byggefase:  



Elkraft 

 

2.250.673,- 

Byggefase: 

Tele- og automasjon 

 

 

1.007.875,- 

Byggefase: 

Solcelleanlegg 

 

 

495.000,- 

Byggefase: 

Utomhus 

 

 

901.250,- 

 

Andre kostnader 

 

 

40.000,- 

 

Interne lønns- 

kostnader 

 

 

330.000,- 

 

Reserve (14%) + 134.937,- 

 

 

3.816.762,- 

 

Sum 

 

 

30.000.000,- 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

STRATEGISK NÆRINGSPLAN LAKSEREGIONEN 2021 - 2025 

Utkast til Strategisk næringsplan – til drøfting i formannskapene 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet tar utkast til Strategisk næringsplan for Lakseregionen til 

orientering 

2. Satsningsområder og målsettinger implementeres i egen Strategisk næringsplan 

3. Endelig forslag til Strategisk næringsplan for Lakseregionen kommer til politisk 

behandling i Frøya kommune i slutten av juni 

 

 

 

Vedlegg: 

 

 Utkast Strategisk næringsplan 

 Utkast Strategisk næringsplan (lay out) 

 Følgebrev 

 

Saksopplysninger:   

 

Arbeidsutvalget i Orkdalsregionen har i sitt møte 12. mars 2021 vedtatt å sende utkast til 

strategisk næringsplan for Lakseregionen til drøfting i formannskapene. 

 
Revideringen skal bygge på konklusjoner som ble laget på strategiseminar på Hurtigruten og i 

Rørvik i juni 2019. Her ble det laget overordna føringer for arbeider i regionrådet. Her deltok 

politisk og administrativ ledelse i kommunene.  

 

Målbilde som ble laget på seminaret: 

 



 
 
Høsten 2019 ble det arrangert et innspillsseminar hvor aktører fra næringslivet og politikere 

fra Orkdalsregionen deltok. Tema her var evaluering av mål og strategier som er beskrevet i 

dagens næringsplan. Hovedkonklusjonene fra dette seminaret var at man har jobbet godt på 

mange av områdene f.eks. på samferdsel, men at det var potensial i å videre systematisk 

satsing på f eks mat og reiselivsområdet. Andre områder ble også nevnt.  

Trøndelag Reiseliv har på oppdrag fra Regionrådet sendt ut en spørreundersøkelse for å 

kartlegge reiselivet i regionen. Dette skal danne grunnlag for en workshop og videre arbeid 

med strategier for videre arbeid med reiselivsnæringen i regionen.  

Regionrådet har vedtatt at de ønsker å ha en utadretta profil og at reiseliv skal være et sentralt 

tema i planen, ved profilering av regionen på hjemmesider mm. Dette har vært tema på flere 

møter i regionrådet i 2020. Revideringen har ved flere anledninger vært tema på møter i AU, 

kommunedirektørutvalget og regionrådet.  

 

2020 ble et spesielt år med covid-19 pandemien og de vanskelighetene det medførte med å få 

til gode møteplasser for forankring og innspill. Siden planarbeider startet, er kommune-

strukturen i regionen endret. Orkland og Heim er nye kommuner. I tillegg har Aure og 

Rennebu kommet til som nye medlemmer. Dette har betydning for forankring av arbeidet. 

Med bakgrunn i dette vedtok arbeidsutvalget i sitt møte 12. mars 2021 å sende et utkast av 

planen til formannskapene for drøfting. 

 
De tar sikte på å legge fram et utkast til plan på regionrådets møte 25. juni 2021. Den sendes 

da til kommunene for sluttbehandling. Planen skal ha årlige handlingsplaner som skal 

utarbeides i samarbeid med kommunene og iverksettes i kommunenes øvrige planarbeid. 

Handlingsplanene skal beskrive tiltak og vil ha frister for de enkelte av disse. Den må også 

beskrive parter/deltakere og plassere ansvar for gjennomføring av tiltakene. Det er naturlig at 

de kommunene som eier planen fortsatt har et overordnet ansvar for gjennomføring av tiltak, 

men dette bør skje i et tett samarbeid med andre sentrale aktører som fylkeskommunen, 

statsforvalteren, det offentlige virkemiddelapparatet og finansieringskilder, skoleverk og ikke 

minst av næringslivet (NaO, NHO m.m.) 

 



De legger nå fram et utkast av SNP til diskusjon før det ferdigstilles. Det er fint om 

formannskapet ser på temaområder, mål og strategier og om de svarer på det man mener 

regionen bør arbeide med de neste fire årene. Planen skal være overordnet, men ha 

sammenheng med kommunale planer. 

 
Hvem er dette en plan for?  
 

Denne planen er utarbeidet for de 8 kommunene som utgjør det interkommunale politiske råd 

for Trøndelag Sør/Vest-Lakseregionen. SNP skal være retningsgivende for næringsutviklings-

arbeidet i kommunene Rennebu, Rindal, Orkland, Skaun, Heim, Hitra, Frøya og Aure. Planen 

skal gi ei tydelig strategisk retning. Dette er medlemskommunenes næringsplan og det er 

kommunestyrene som gjør selvstendige vedtak av denne SNP. Kommunene er svært viktige i 

arbeidet med næringsutvikling og verdiskaping blant regionens næringsliv. Bedriftene ligger i 

kommunene og trenger en sterk offentlig sektor som server lokalt og regionalt næringsliv.  

Strategien i SNP vil inneholde satsningsområder som er viktig for regionen. Hovedmålet med 

denne planen er at vi sammen greier å utvikle en enda bedre robust felles bo- og arbeids-

markedsregion, der områder tar innover seg kampen om kompetent arbeidskraft, kampen om 

større regionale, nasjonale og internasjonale industrietableringer, attraktivitetsperspektivet, 

FN sine 17 bærekraftsmål, sirkulærøkonomi, økt bruk av digitalisering, sårbarhet ved 

pandemier og, som i tillegg til kommunene selv, må løses av flere partnere. Gode 

samarbeidspartnere vil i dette tilfellet være fylkeskommunen, statsforvalteren, offentlig 

virkemiddelapparat, finanskilder, skoleverk og ikke minst av næringslivet selv. (NaO, NHO 

m.m.). Det er opplagt at de kommunene som utgjør det interkommunale politiske råd for 

Trøndelag Sør/Vest-Lakseregionen er svært forskjellige, både når det gjelder størrelse, 

geografi og ikke minst sammensetning av næringslivet, men det finnes også mange 

likhetstrekk.  

Mange av kommunene har også samarbeid med andre regioner, som f.eks. Orkland og Skaun 

som er medlemmer også i Trondheimsregionen, Rennebu som samarbeider mye med Oppdal 

og Midtre Gauldal, og Aure og Rindal som har samarbeid på Nordmøre. Disse forholdene har 

vi lagt til grunn som en fordel mer enn en ulempe. Forskjellighet bringer mangfold og 

kreativitet inn i planen, og å samarbeide med dette som utgangspunkt skaper gode relasjoner 

mellom kommunene i regionen.  

SNP legger opp til at det skal utarbeides handlingsplaner, og det er kommunene selv som må 

ta stilling til hvordan dette arbeidet skal organiseres. I tillegg ønskes det at dette blir en plan 

som kommunene implementerer deler av i sine egne planer. Dette er viktig for at denne SNP 

skal få en legitimitet blant medlemskommunene.  

I denne SNP må attraktivitet og godt omdømme i en felles bo og arbeidsmarkedsregion bli 

vektlagt som ei viktig målsetting og et satsingsområde. Attraktivitet er samansett av mange 

elementer. Det er flere uavhengige satsingsområder som kan bidra til å øke attraktiviteten i 

vår region. Attraktivitetspyramiden til Telemarksforsking har tatt utgangspunkt i at et sted 

kan være attraktivt på flere måter, for bosetting, for bedrifter og for besøkende. Klarer 

regionen å få til ei positiv utvikling knyttet til disse sentrale dimensjonene, vil regionen totalt 

sett få ei positiv samfunnsutvikling. 

 
 

 

 

Attraktivitet som bostedsregion 



 

 Det skal bli mer attraktivt å bosette seg i vår region. Vekst i arbeidsplasser skal 

resultere i økt tilflytting og befolkningsvekst 

 

Attraktivitet som arbeidsregion  

 

 Regionen sine naturlige forutsetninger som lokaliseringssted for bedrifter, eksisterende 

og nye, skal utvikles og forbedres. Nye arbeidsplasser er viktig for å øke tilflyttinga og 

folketallet 

 

Attraktivitet som besøksregion  

 

 Regionen skal videreutvikle seg som besøks og opplevelsesregion. Tiltak og 

arrangement som øker antall besøkende og som gjør det mer attraktivt å bo i vår 

region må ha stort fokus. En strategi for videreutvikling av reiselivet, opplevelser, 

handel og kultur/arrangement er en forutsetning for vekst som besøksregion 

 
De siste 10 årene har befolkningen i Trøndelag økt med 9,6 % eller 41 196 personer. Dette er 

helt på nivå med den nasjonale befolkningsveksten som også har vært på 9,6 %  

Når man ser på perioden 2011 til 2021 er det Skaun og Frøya som har hatt den sterkeste 

befolkningsveksten blant kommunene i Trøndelag med henholdsvis 23,8% og 20,3 %.  

For perioden 2011-2020 er det kun fem kommuner i landet som har hatt en raskere befolkning 

vekst enn Skaun. Frøya er på 10. plass i forhold til prosentvis vekst i perioden 2011-2021. 

Her er det arbeidsinnvandringen i forbindelse med akvakulturnæringen som er mye av årsaken 

til befolkningsveksten. 
 
MÅL OG PRIORITERTE SATSNINGSOMRÅDER:  

 

SNP beskriver 6 overordnede satsningsområder for hele regionen. I tillegg beskriver den 

delmål og strategier for hvert av disse satsningsområdene:  

 

 Matproduksjon  

o Blå mat  

o Grønn mat og naturbruk  

 Kulturbaserte næringer og opplevelsesnæringer med spesiell vekt på reiselivsstrategi 

 Samferdsel og annen infrastruktur 

 Utdanning, rekruttering og kompetanse 

 Utvikling av rammevilkår for industrien 

 Det grønne skiftet  

 
Overordnet mål: 

 

Regionen skal være den mest attraktive regionen i Trøndelag basert på 

parameterne til Telemarksforskning. 
 
 

Hva er vil vi oppnå? 



 

 Gjennom bærekraftig satsing med hensyn til både miljø og økonomi, skal regionen 

fortsette å styrke sin posisjon som en viktig næringsregion i Midt Norge. Vekst i 

sysselsetting og verdiskapning skal økes 5-7% innen 2025 

 Styrke handel, reiseliv, aktiviteter og kultur for å være et interessant besøks- og 

bosted 

 Sentrumsutvikling – skape mer attraktive små og store sentra for bolig, næring, kultur 

og besøk 

 Skal vi lykkes med lavere klimagassutslipp i vår region, få en mere effektiv 

ressursbruk og oppnå det grønne skiftet, er vi avhengig av at vi i fellesskap legger til 

rette for at industri og lokalt næringsliv får den drahjelpen de behøver. Det vil være 

helt avgjørende at en slik omlegging er lønnsom både i et bedriftsøkonomisk og 

samfunnsøkonomisk perspektiv.  

Kommunenes rolle blir viktig og vil ha stor påvirkning på næringslivets satsinger og 

utvikling, både gjennom sin innkjøpsmakt, sine økonomiske støtteordninger og innen 

arealforvaltning og samfunnsplanlegging 

 Regionen ønsker å øke den biologiske produksjonen innen jord, skog og hav 

 Andelen av befolkningen med høyere utdanning skal øke fra 18,2 % i 2020 til 21 % 

innen 2030  

 Regionen skal utdanne minst 300 av de 7-8000 yrkesfagelevene som pr. år tar 

yrkesfaglig utdanning i Trøndelag 

 Andelen av befolkningen som har gjennomført videregående opplæring skal øke fra 

dagens 45,6 % til 60 % i 2025 

 Ledere og ansatte i næringslivet skal ha lokale tilbud om videreutdanning og skolering 

som setter dem i stand til å ta gode og lønnsomme beslutninger, gjennom tett 

samarbeid med høyskoler, næringshager, våre næringsforeninger og andre fagmiljø i 

regionen 

 Regionen skal i enda større grad tilstrebe et strategisk samarbeid som bidrar til at vi 

styrker oss i konkurransen med andre regioner 

 Vi skal være en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion, og i større grad enn før 

arbeide for at flere ferdigstuderte studenter i Trondheim velger oss, og spesielt de 

studentene som kommer fra vår region 

 Det strategiske samarbeidet er svært viktig. Ikke minst i kampen om midler til 

samferdsels- og infrastrukturutbygging, skole og helse og rammevilkår for 

næringslivet 

 Når store internasjonale konsortium sjekker ut Norge som aktuelt land for ny industri 

og nye etableringer, skal vår region framstå som en aktuell og troverdig kandidat for å 

bli valgt som foretrukket lokaliseringssted 

 Regionen skal oppnå internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse som mat- og 

opplevelsesregion gjennom en strategisk kompetanseheving blant aktørene. Regionen 

skal levere lokalprodusert mat av verdensklasse, være ledende på rekruttering, 

markedsføring og salg. Regionen skal derigjennom bli en godt synlig europeisk mat- 

og reiselivsdestinasjon 

 Kommunene skal ha et nært og aktivt regionalt næringssamarbeid med omkring-

liggende kommuner, eiendomsutviklere og næringslivet selv  

 Man må opptre konsekvent og forutsigbart ovenfor næringslivsaktørene 

 Medlemskommunene må bruke innkjøpsmakten i enda større grad enn i dag ved å 

legge miljøhensyn til grunn, og samtidig påse at lokalt næringsliv ikke diskvalifiseres  



 Det etableres et næringsråd for regionrådet bestående av sentrale næringslivsaktører, 

næringssjefer, kommunedirektører, næringsforening, næringshage og FoU-miljøer og 

andre relevante aktører. Dette skal være en styringsgruppe for oppfølging av 

strategisk næringsplan. Næringsrådet skal være det øverste rådet og ansvarlige for 

oppfølging og gjennomføring av SNP  

 Kommunene skal legge til rette for smart spesialisering (S3). Dette handler om å 

bygge videre på den kompetansen, det næringslivet og de ressursene som allerede er 

til stede i regionen, for å utvikle nye nisjer og næringsområder. 

S3 skal fremme fornyelse og omstilling ved å styrke utviklingen, der kommunen 

effektivt kan koble ressurser og kompetansefortrinn med det markedspotensialet som 

finnes 
 
Forventninger til medlemskommunene og regionrådet 

 
SNP strekker seg fram til 2025, og målene i planen tilstrebes å bli fulgt opp i de årlige 

budsjettprosessene blant medlemskommunene. (handlings- og økonomiplanen).  

 

Det skal fokuseres på følgende: 
 

1. Kommunene skal ha stort fokus på å yte god service, rask saksbehandlingstid og 

tilrettelegging for innbyggere og næringsliv 

2. Kommunene skal sikre bred forankring i næringssaker kommunen engasjerer seg i. 

Kommunen skal fange opp og gi støtte til næringsekspansjoner og nyetablerere 

3. Kommunene skal etablere et tettere samarbeid med NTNU og FoU-miljøene i 

teknologihovedstaden Trondheim. Formelle samarbeid på høyest mulig nivå skal 

etableres innen utgangen av 2023 

4. Kommunene skal ha en tydeligere synkronisering mellom utdanning og næringslivets 

kompetansebehov i regionen. Kommunene skal legge til rette for å skape arenaer der 

næringslivet, utdanningssektoren, NAV, innovasjonsselskaper og det offentlige møtes 

5. Kommunen som organisasjon, næringsforeninger og næringshage skal ta på seg ansvar 

for å skape arenaer som forsterker næringsutvikling og eksisterende klyngesamarbeid 

og som også kan legge grunnlaget for nye klyngesamarbeid 

6. Studiested for høyere utdanning skal etableres i regionen innen 2023 

7. Kommunene skal i hele planperioden søke å utvikle og fremskaffe gryteklare arealer 

som står til disposisjon når næringslivsaktører henvender seg. Regionen skal innen 

2025 enes om attraktive næringsareal og legge til rette for store industriprosjekter som 

krever ekstra mye areal, energi og vann 

8. Regionrådet og kommunene skal aktivt søke strategisk viktige eksternfinansierte 

prosjekter, gjerne i samarbeid med andre aktører 

9. Kommunene skal gå foran i å ta i bruk ny teknologi i samarbeid med aktuelle aktører i 

næringslivet 

10. Regionen skal i løpet av 2022, i samarbeid med lokale reiselivsaktører og Trøndelag 

reiseliv, ha utarbeidet en reiseliv/opplevelsespakke som kan selges på markedet og 

brukes av medlemskommunene  

 
 

 

Vurdering: 



 

En strategisk næringsplan (SNP) for en region bestående av 8 forskjellige kommuner er ei 

utfordring. Det er mange lokale hensyn å ta. Den enkelte kommune har sine fortrinn som man 

ønsker å sette fokus på, noe som kan være gjenstand for konflikt for fellesskapet (regionen). 

Forslaget til SNP for Lakseregionen er godt gjennomarbeidet og beskriver i hovedsak samme 

utfordringer som Frøya kommune opplever. Satsningsområdene i Frøya kommunes SNP er 

som følger: 

 

 Vi skal jobbe for å utnytte Frøyas fortrinn 

 Frøya skal bli internasjonalt ledende på marine næringer 

 Frøya setter fokus på utdanning, kompetanseutvikling og forskningsaktivitet 

 Frøya kommune må sikre tilgang til å rekruttere god og tilstrekkelig arbeidskraft 

 Vi skal jobbe for å få attraktive og konkurransedyktige rammevilkår 

 Vi skal utvikle Sistranda sentrum 

 

Satsningsområdene i Lakseregionens SNP: 

 

 Matproduksjon  

o Blå mat  

o Grønn mat og naturbruk  

 Kulturbaserte næringer og opplevelsesnæringer med spesiell vekt på reiselivsstrategi 

 Samferdsel og annen infrastruktur 

 Utdanning, rekruttering og kompetanse 

 Utvikling av rammevilkår for industrien 

 Det grønne skiftet 

 

Samtlige satsningsområder i vår egen SNP er hensyntatt i Lakseregionens SNP, også utvikling 

av sentrum; Sentrumsutvikling – skape mer attraktive små og store sentra for bolig, næring, 

kultur og besøk 

 

Frøya kommune rullerer nå egen SNP. Det er viktig at elementer fra Lakseregionens SNP 

implementeres i vår plan, der vi også hensyntar regionens satsningsområder, og i det videre 

arbeidet også elementer i den årlige handlingsplanen. Det er viktig for regionen at SNP er 

overordnet, men har sammenheng med kommunale planer. 

 

Kommunedirektøren tilråder derfor at: 

 

 Formannskapet tar utkast til SNP Lakseregionen til orientering 

 Satsningsområder og målsettinger implementeres i egen SNP 

 Endelig forslag til SNP for Lakseregionen kommer til politisk behandling i Frøya 

kommune i slutten av juni 

 

 

 



Orkland kommune
Heim kommune
Skaun kommune
Hitra kommune
Frøya kommune
Rindal kommune
Rennebu kommune
Aure kommune

Skaun 25. mars 2021

Oversendelse av utkast til strategisk næringsplan for Orkdalsregionen/ Interkommunalt
politisk råd, Trøndelag sørvest, Lakseregioneni –til drøfting i formannskapene

Arbeidsutvalget i Orkdalsregionen har i sitt møte 12. mars 2021 vedtatt å sende utkast til
strategisk næringsplan for Orkdalsregionen til drøfting i formannskapene.

Jfr. ny kommunelov skal det opprettes Interkommunalt politisk råd. Denne saken blir
behandlet av alle kommunestyrer i regionen i mars og april 2001. I dette utkastet benyttet
«Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, Lakseregionen» når regionen blir omtalt.

Bakgrunn og forutsetninger
Revideringen skal bygge på konklusjoner som ble laget på strategiseminar på Hurtigruten og
i Rørvik i juni 2019. Her ble det laget overordna føringer for arbeider i regionrådet. Her
deltok politisk og administrativ ledelse i kommunene.

Målbilde som ble laget på seminaret:



 

Høsten 2019 ble det arrangert et innspillsseminar hvor aktører fra næringslivet og politikere 

fra Orkdalsregionen deltok.  Tema her var evaluering av mål og strategier som er beskrevet i 

dagens næringsplan.   Hovedkonklusjonene fra dette seminaret var at man har jobbet godt 

på mange av områdene f.eks. på samferdsel, men at det var potensial i å videre systematisk 

satsing på f eks mat og reiselivsområdet.  Andre områder ble også nevnt.   

 

Trøndelag Reiseliv har på oppdrag fra Regionrådet sendt ut en spørreundersøkelse for å 

kartlegge reiselivet i regionen. Dette skal danne grunnlag for en workshop og videre arbeid 

med strategier for videre arbeid med reiselivsnæringen i regionen.  

 

Regionrådet har vedtatt at de ønsker å ha en utadretta profil og at reiseliv skal være et 

sentralt tema i planen, ved profilering av regionen på hjemmesider mm. Dette har vært tema 

på flere møter i regionrådet i 2020.  

 

Revideringen har ved flere anledninger vært tema på møter i AU, kommunedirektørutvalget 

og regionrådet.  

 

2020 ble et spesielt år med covid-19 pandemien og de vanskelighetene det medførte med å 

få til gode møteplasser for forankring og innspill. Siden planarbeider startet, er 

kommunestrukturen i regionen endret.  Orkland og Heim er nye kommuner. I tillegg har 

Aure og Rennebu kommet til som nye medlemmer.  Dette har betydning for forankring av 

arbeidet. Med bakgrunn i dette vedtok arbeidsutvalget i sitt møte 12. mars 2021 å sende et 

utkast av planen til formannskapene for drøfting.  

 

 

Organisering av arbeidet  

Arbeidet med revidering av Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen hadde oppstart i 

høsten 2019.   Det ble i dialog med næringsalliansen i Orkdalsregionen bestemt at de skulle 

ha det operative ansvaret for revideringen.    

 

Videre framdrift 

Vi tar sikte på å legge fram et utkast til plan på regionrådets møte 25. juni 2021.  Den sendes 

da til kommunene for sluttbehandling.  

 

Planen skal ha årlige handlingsplaner som skal utarbeides i samarbeid med kommunene og 

iverksettes i kommunenes øvrige planarbeid.  Handlingsplanene skal beskrive tiltak og vil ha 

frister for de enkelte av disse. Den må også beskrive parter/deltakere og plassere ansvar for 

gjennomføring av tiltakene. 

 



Det er naturlig at de kommunene som eier planen fortsatt har et overordnet ansvar for 

gjennomføring av tiltak, men dette bør skje i et tett samarbeid med andre sentrale aktører 

som fylkeskommunen, statsforvalteren, det offentlige virkemiddelapparatet og 

finansieringskilder, skoleverk og ikke minst av næringslivet (NaO, NHO m.m.)  

Bestilling til formannskapene:  

Vi legger nå fram et utkast av SNP til diskusjon før det ferdigstilles.  Det er fint om dere ser 

på temaområder, mål og strategier og om de svarer på det dere mener regionen bør arbeide 

med de neste fire årene. Planen skal være overordnet, men ha sammenheng med 

kommunale planer.    

Vi ber om at innspill sendes Næringsalliansen i Orkdalsregionen v/ ved Ståle Vaag epost 

stale@onf.no innen 1. mai 2021.  

 

Kari Frøseth          

Daglig leder, Regionrådet i Orkdalsregionen    

 

Ståle Vaag  

Daglig leder, Orkladal Næringsforening  

Næringsforening/ Næringsalliansen i Orkdalsregionen    

 

 

 
i Jfr. ny kommunelov skal det opprettes Interkommunalt politisk råd. Denne saken blir 

behandlet av alle kommunestyrer i regionen i mars og april 2001. I dette utkastet benyttet 

«Interkommunalt politisk råd, Trøndelag sørvest, Lakseregionen» når regionen blir omtalt.   
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Strategisk næringsplan for det interkommunale politiske råd
for Trøndelag Sør/Vest-Lakseregionen

Forord
Høsten 2013 vedtok kommunene i Orkdalsregionen å sette i gang arbeid med Strategisk
Næringsplan. Sluttproduktet ble vedtatt i Orkdalsregionen høsten 2015. Det er kommunene i
regionen som er eiere av den strategiske næringsplanen, og som arbeidet med utvikling av
planen i tett samarbeid næringsalliansen, regionrådet og det private næringsliv.
Når vi nå for første gang reviderer SNP, så vil det være naturlig å ta utgangspunkt i den
planen vi har, og tenke at den reviderte utgaven bygges opp på samme måte, men som også
tar innover seg, at det siden sist, har vært endringer i kommunestruktur og fylkesstruktur i
Trøndelag og at regionens næringsliv har vært i endring.
Det er viktig å nevne at vi, siden 2015, har fått økt fokus på FN sine 17 bærekraftsmål,
sirkulær- og bioøkonomi, digitalisering og globale pandemier. Det interkommunale politiske
råd for Trøndelag Sør/Vest-Lakseregionen har i tillegg signalisert et sterkt ønske om at
reiseliv blir et satsningsområde i årene som kommer.
Det er også viktig at vi reviderer en plan det er lett å forholde seg til, og som legger til rette
for at kommunene bruker denne SNP som en støtteplan når de skal utvikle sine egne
næringsplaner i årene som kommer.
Regionen er rik på ressurser, har bredt sammensatt kompetanse og representerer et stort
mangfold av bedrifter. Denne reviderte SNP vil bidra til å meisle ut regionens plass i
Trøndelag og nasjonen. Den vil synliggjøre hvordan regionen og kommunene kan samvirke
med omlandet sitt for å lykkes i en langsiktig næringsutvikling for hele regionen.
Regionen vi tilhører er en smeltedigel av mennesker og næringsliv. Regionen har et lokalt,
regionalt, nasjonalt og et internasjonalt næringsliv med stor grad av produksjon og eksport
av metaller, fisk- og kjøttprodukter, metanol, produkter til olje og gass-sektoren,
høyteknologi og trevareindustri. Disse representerer viktige bærebjelker i vår private sektor.
Regionen har også en sterk offentlig sektor både gjennom levering av gode kommunale
tjenester, utdanningsmuligheter og FoU-miljøer. I tillegg tilbys både regionale og statlige
tjenester.
Det differensierte næringslivet gir gode jobbmuligheter for både kvinner og menn. Regionen
har et pulserende kulturliv med stort mangfold, og har et bredt spekter av aktører innen
reiseliv som tilbyr attraktive produkter og opplevelser.
Regionen skal være preget av nyskaping og utvikling, og ha en aktiv politikk som legger til
rette for en samfunns- og næringsutvikling som evner å tiltrekke seg og beholde både
innbyggere og bedrifter. Det må være en målsetting at regionen skal være anerkjent som en
attraktiv region i Trøndelag for næringsliv og innbyggere. Det interkommunale politiske råd
for Trøndelag Sør/Vest-Lakseregionen skal sitte i førersetet for videre vekst, og ved å
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samhandle skal rådet utnytte de styrker som medlemskommunene har, og derigjennom
bidra til utvikling også her.
For å lykkes med dette viktige arbeidet og denne SNP, må det jobbes planmessig og i tett og
nært samarbeid mellom kommune og lokalt næringsliv. Dette vil kreve mye av det
interkommunale rådet og regionens næringsliv, og ikke minst samarbeidet mellom disse
partene.

Hvem er dette en plan for?
Denne planen er utarbeidet for de 8 kommunene som utgjør det interkommunale politiske
råd for Trøndelag Sør/Vest-Lakseregionen. SNP skal være retningsgivende for
næringsutviklingsarbeidet i kommunene Rennebu, Rindal, Orkland, Skaun, Heim, Hitra, Frøya
og Aure. Planen skal gi ei tydelig strategisk retning. Dette er medlemskommunenes
næringsplan og det er kommunestyrene som gjør selvstendige vedtak av denne SNP.
Kommunene er svært viktige i arbeidet med næringsutvikling og verdiskaping blant
regionens næringsliv. Bedriftene ligger i kommunene og trenger en sterk offentlig sektor
som server lokalt og regionalt næringslive

Strategien i SNP vil inneholde satsningsområder som er viktig for regionen. Hovedmålet med
denne planen er at vi sammen greier å utvikle en enda bedre robust felles bo- og
arbeidsmarkedsregion, der områder tar innover seg kampen om kompetent arbeidskraft,
kampen om større regionale, nasjonale og internasjonale industrietableringer,
attraktivitetsperspektivet, FN sine 17 bærekraftsmål, sirkulærøkonomi, økt bruk av
digitalisering, sårbarhet ved pandemier og, som i tillegg til kommunene selv, må løses av
flere partnere. Gode samarbeidspartnere vil i dette tilfellet være fylkeskommunen,
statsforvalteren, offentlig virkemiddelapparat, finanskilder, skoleverk og ikke minst av
næringslivet selv. (NaO, NHO m.m.).
Det er opplagt at de kommunene som utgjør det interkommunale politiske råd for Trøndelag
Sør/Vest-Lakseregionen er svært forskjellige, både når det gjelder størrelse, geografi og ikke
minst sammensetning av næringslivet, men det finnes også mange likhetstrekk.
Mange av kommunene har også samarbeid med andre regioner, som f.eks. Orkland og Skaun
som er medlemmer også i Trondheimsregionen, Rennebu som samarbeider mye med
Oppdal og Midtre Gauldal, og Aure og Rindal som har samarbeid på Nordmøre. Disse
forholdene har vi lagt til grunn som en fordel mer enn en ulempe. Forskjellighet bringer
mangfold og kreativitet inn i planen, og å samarbeide med dette som utgangspunkt skaper
gode relasjoner mellom kommunene i regionen.
SNP legger opp til at det skal utarbeides handlingsplaner, og det er kommunene selv som må
ta stilling til hvordan dette arbeidet skal organiseres. I tillegg ønskes det at dette blir en plan
som kommunene implementerer deler av i sine egne planer. Dette er viktig for at denne SNP
skal få en legitimitet blant medlemskommunene.
I denne SNP må attraktivitet og godt omdømme i en felles bo og arbeidsmarkedsregion bli
vektlagt som ei viktig målsetting og et satsingsområde.
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Attraktivitet er samansett av mange elementer. Det er flere uavhengige satsingsområder
som kan bidra til å øke attraktiviteten i vår region.
Attraktivitetspyramiden til Telemarksforsking har tattutgangspunkt i at etsted kan være
attraktivtpå flere måter, for bosetting, for bedrifter og for besøkende. Klarer regionen å få
til ei positiv utvikling knyttettil disse sentrale dimensjonene, vil regionen totalt sett få ei
positiv samfunnsutvikling.

Attraktivitetspyramiden Kilde: Telemarksforsking

Attraktivitet som bostedsregion
• Det skal bli mer attraktivt å bosette seg i vår region. Vekst i arbeidsplasser skal resultere i
økt tilflytting og befolkningsvekst.
Attraktivitet som arbeidsregion
• Regionen sine naturlige forutsetninger som lokaliseringssted for bedrifter, eksisterende og
nye, skal utvikles og forbedres. Nye arbeidsplasser er viktig for å øke tilflyttinga og
folketallet.
Attraktivitet som besøksregion
• Regionen skal videreutvikle seg som besøks og opplevelsesregion. Tiltak og arrangement
som øker antall besøkende og som gjør det mer attraktivt å bo i vår region må ha stort fokus.
En strategi for videreutvikling av reiselivet, opplevelser, handel og kultur/arrangement er en
forutsetningfor vekst som besøksregion.
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Fakta om kommunene i det interkommunale politiske råd for Trøndelag
Sør/Vest-Lakseregionen.
I forbindelse med den siste kommune- og regionreformen skjedde deten del endringer i
både kommunestruktur og fylkesstruktur i Trøndelag.
Fra 01.01.20 fikk vi nye kommuner i vår region (Heim og Orkland), og Rindal kommune ble
01.01.19 innlemmet i Trøndelag. Aure tilhører fortsattMøre og Romsdal, men det er
imidlertid satt i gang en prosess i Aure for å se på om kommunen skal skifte fylkestilhørighet
og bli en del av Trøndelag.
I vår region har vi fortsatt en differensiert arbeidsgiveravgift, eiendomsskatt og offentlige
avgifter av ymse slag. Skjebnen og en evt. videreføring av den viktige differensierte
arbeidsgiveravgiften vil bli avgjort i 2023.
Kommunene i regionen er engasjert i mange samarbeidsprosjekter, og noen er medlemmer i
flere regionråd. For regionen som sådan er det naturlig å søke samarbeid mot storbyen
Trondheim med de tunge forsknings og utdanningsmiljøene som finnes der.

De siste 10 årene har befolkningen i Trøndelag økt med 9,6 % eller 41 196 personer. Dette er
helt på nivå med den nasjonale befolkningsveksten som også har vært på 9,6 %
Når man ser på perioden 2011 til 2021 er det Skaun og Frøya som har hatt den sterkeste
befolkningsveksten blant kommunene i Trøndelag med henholdsvis 23,8% og 20,3 %.
For perioden 2011-2020 er det kun fem kommuner i landet som har hatt en raskere
befolkning vekst enn Skaun. Frøya er på 10. plass i forhold til prosentvis vekst i perioden
2011-2021. Her er det arbeidsinnvandringen i forbindelse med akvakulturnæringen som er
mye av årsaken til befolkningsveksten.

MÅL OG PRIORITERTE SATSNINGSOMRÅDER:

SNP beskriver 6 overordnede satsningsområder for hele regionen.
I tillegg beskriver den delmål og strategier for hvert av disse satsningsområdene:

• Matproduksjon
- Blå mat
- Grønn mat og naturbruk

• Kulturbaserte næringer ogopplevelsesnæringer med spesiell vekt på reiselivsstrategi.
• Samferdsel og annen infrastruktur.
• Utdanning, rekruttering og kompetanse.
• Utvikling av rammevilkår for industrien.
• Det grønne skiftet

Overordnet mål:
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Regionen skal være den mest attraktive regionen i Trøndelagbasert på parameterne til
Telemarksforskning.

Hva er vil vi oppnå?
• Gjennom bærekraftig satsing med hensyn til både miljø og økonomi, skal regionen

fortsette å styrke sin posisjon som en viktig næringsregion i Midt Norge.
Vekst i sysselsetting og verdiskapningen skal økes 5-7% innen 2025.

• Styrke handel, reiseliv, aktiviteter og kultur for å være et interessantbesøks- og
bosted.

• Sentrumsutvikling –skape mer attraktive små og store sentra for bolig, næring, kultur
og besøk.

• Skal vi lykkes med lavere klimagassutslipp i vår region, få en mere effektiv
ressursbruk og oppnå det grønne skiftet, er vi avhengig av at vi i fellesskap legger til
rette for at industri og lokalt næringslivfår den drahjelpen de behøver.
Det vil være helt avgjørende at en slik omlegging er lønnsom både i et
bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk perspektiv.
Kommunenes rolle blir viktig og vil ha stor påvirkning på næringslivets satsinger og
utvikling, både gjennom sin innkjøpsmakt, sine økonomiske støtteordninger og innen
arealforvaltning og samfunnsplanlegging.

• Regionen ønsker å øke den biologiske produksjonen innen jord, skog og hav.
• Andelen av befolkningen med høyere utdanning skal øke fra 18,2 % i 2020 til 21 %

innen 2030.
• Regionen skal utdanne minst 300 av de 7-8000 yrkesfagelevene som pr. år tar

yrkesfaglig utdanning i Trøndelag.
• Andelen av befolkningen som har gjennomført videregående opplæring skal øke fra

dagens 45,6 % til 60 % i 2025.
• Ledere og ansatte i næringslivet skal ha lokale tilbud om videreutdanning og

skolering som setter dem i stand til å ta gode og lønnsomme beslutninger, gjennom
tett samarbeid med høyskoler, næringshager, våre næringsforeninger og andre
fagmiljø i regionen.

• Regionen skal i enda større grad tilstrebe et strategisk samarbeid som bidrar til at vi
styrker oss i konkurransen med andre regioner.

• Vi skal være en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion, og i større grad enn før
arbeide for at flere ferdigstuderte studenter i Trondheim velger oss, og spesielt de
studentene som kommer fra vår region.

• Det strategiske samarbeidet er svært viktig. Ikke minst i kampen om midler til
samferdsels- og infrastrukturutbygging, skole og helse og rammevilkår for
næringslivet.

• Når store internasjonale konsortium sjekker ut Norge som aktuelt land for ny industri
og nye etableringer, skal vår region framstå som en aktuell og troverdig kandidat for
å bli valgt som foretrukket lokaliseringssted.

• Regionen skal oppnå internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse som mat- og
opplevelsesregion gjennom en strategisk kompetanseheving blant aktørene.
Regionen skal levere lokalprodusert mat av verdensklasse, være ledende på
rekruttering, markedsføring og salg. Regionen skal derigjennom bli en godt synlig
europeisk mat- og reiselivsdestinasjon.
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• Kommunene skal ha et nært og aktivt regionalt næringssamarbeid med
omkringliggende kommuner, eiendomsutviklere og næringslivet selv.

• Man må opptre konsekvent og forutsigbart ovenfor næringslivsaktørene.
• Medlemskommunene må bruke innkjøpsmakten i enda større grad enn i dag ved å

legge miljøhensyn til grunn, og samtidig påse at lokalt næringsliv ikke diskvalifiseres.
• Det etableres et næringsråd for regionrådet bestående av sentrale

næringslivsaktører, næringssjefer, kommunedirektører, næringsforening,
næringshage og FoU-miljøer og andre relevante aktører. Dette skal være en
styringsgruppe for oppfølging av strategisk næringsplan. Næringsrådet skal være det
øverste rådet og ansvarlige for oppfølging og gjennomføringav SNP.

• Kommunene skal legge til rette for smart spesialisering(S3). Dette handler om å
bygge videre på den kompetansen, det næringslivet og de ressursene som allerede er
til stede i regionen, for å utvikle nye nisjer og næringsområder.
S3 skal fremme fornyelse og omstilling ved å styrke utviklingen, der kommunen
effektivt kan koble ressurser og kompetansefortrinn med det markedspotensialet
som finnes.

Strategiområde 1:

Matproduksjon

• «Blå mat»

Flere av kommunene i regionen er nasjonalt ledende når det gjelder produksjon av mat fra
havet. Regionen har store og produktive sjøarealer som kan benyttes til biologisk produksjon
langt ut over det vi ser i dag. Det være seg økning av eksisterende lakseproduksjon og/eller
industri og havbruk basert på oppdrett eller dyrking av nye organismer.
Potensialet for vekst i den blå åkeren i regionen er fortsatt stort.
Både tradisjonelt fiske, havbruk med laks og fangst av skalldyr m.m. har sitt tyngdepunkt i
kommunene Hitra, Frøya, Aure, Heim og Orkland. Regionrådet mener dette er et strategisk
område for næringsplanen. Disse næringene har stått for en betydelig del av veksten i
regionen, og har fortsatt et stort potensial for videre vekst.

Vi tilhører Norges viktigste lakseregion –enten det gjelder villaks eller oppdrettslaks, og da
må vi sørge for et bedre samarbeid og en bedre gjensidig forståelse mellom aktørene i
denne sektoren.
Regionen har lange tradisjoner for fiske og fangst på en rekke marine arter, men regionen er
etter hvert bedre kjent som et tyngdepunkt for den moderne industrielle lakseproduksjon,
og som hadde sin fødsel nettopp i vår region. Nærmere bestemt på Hitra i 1970 gjennom
brødrene Grøntvedts vellykkede anvendelse av såkalte merder for oppdrett at laks i åpen
sjø. Dette gjennombruddet har i dag medført at den mest kjente norske merkevaren
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internasjonalt er «Norwegian Salmon». Mulighetene for verdiskaping og vekst som ligger i
produksjon og salg av førsteklasses sjømat har bidratt til en betydelig verdiskaping og
sysselsetting langs kysten.

Sammen med laksen fraktes også fisk og skalldyr fra regionens fiskere og oppdrettere til de
samme markedene. Vi har store og produktive sjøarealer som kan benyttes til biologisk
produksjon langt ut over det vi ser i dag.

Potensialet for vekst i den blå åkeren i vår region er fortsatt stort. Tang- og tareproduksjon,
for både humant konsum og som basis for forproduksjon, kan f.eks. være eksempler på nye
satsningsområder som regionen kan dra nytte av i årene som kommer.

Blått kompetansesenter må videreutvikles i tett samarbeid mellom havbruksnæringen,
kommunene, fylkeskommune og FoU. Dette for å bidra til å styrke samhandlingen og lykkes
med videre strategier for videreutvikling av havbruksnæringen.
Dersom regionen skal ta ut vekstpotensialet i akvakulturnæringene, fordrer dette vekst i
hele verdikjeden. For å lykkes med dette er det avgjørende å ha nødvendige aktører og et
godt samspill mellom disse.

Mål:
- Regionen skal beholde posisjonen og fremstå som landets ledende lakseregion både i

omsetning og kvalitet
- Veksten har de senere år vært «eventyrlig», men det er fortsatt et stort potensial.

Fram til 2025 skal regionen helst øke, men minimum beholde sin andel av
produksjonen av «blå mat».

- Større andel av produksjonsutstyr, service og tjenester m.m. kjøpes av regionens
leverandører. Leveransene skal økes med 50 % fra dagens nivå fram til 2030

- Vi skal være Norges viktigste lakseregion - enten det gjelder villaks eller
oppdrettslaks.

- Lokal bearbeiding basert på råstoff og merverdiskaping basert på restråstoff fra det
som oppdrettes og høstes fra havet skal økes vesentlig, og bidra til at vi får økt
attraktivitet for unge som søker mer moderne og trygge jobbtilbud i
sjømatnæringene

- En region med etterspurte tilbydere av ubereisede matopplevelser fra havet.
- Blått kompetansesenter som modell skal styrkes og videreutvikles til å bli landets

beste innenfor marin matproduksjon.
- Regionen skal ha de beste og bærekraftige forhold for transport av sjømat, både til

lands og til vanns.
- Forvaltningen av vår ressurs i havet, skal skje på en måte som trygger forholdene i

lakseelver, slik at dette også blir en viktig bidragsyter til lakseregionens status.

Strategier:
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- Regionen skal være landets ledende havbruksregion gjennom fokus på bærekraftige
biologiske betingelser.

- Regionen skal ta vare på og videreutvikle de sterke fiskerimiljøene på kysten.
- Regionen skal utarbeide en felles merkevarebygging som styrker regionen som

landets ledende havbruksregion.
- Sjømatproduksjon skal være et satsningsområde for regionen.

• «Grønn mat»

Landbruket har vært en av de viktigste bærebjelkene i regionens næringsliv, og utgjør
fortsatt et viktig grunnlag for bosetting og samfunn.
De store utfordringene er knyttet til strukturrasjonalisering i jordbruket, og manglende
avvirkning av skog. Landbrukssamvirket har sentralisert produksjon og distribusjon, og
arbeidsplasser i bygdene har forsvunnet.
På den annen side viser disse næringene stor omstillingsevne, og det tas i bruk mer
rasjonelle driftskonsepter både innenfor melk- og kjøttproduksjon, skogbruk og annen
landbruksvirksomhet. I tillegg til det tradisjonelle landbrukssamvirke ser vi også at trenden
med alternativ produksjon og salg av mat øker også i vår region. Denne næringen kaller også
på forskning og utvikling i samarbeid med FoU miljøer.

Kravet fra sentrale myndigheter er at produksjonen skal økes, men dette skal skje på en mer
kostnadseffektiv måte.

Regionen og bygdene har mange mennesker med erfaringsbasert kunnskap og kompetanse.
Dette er kompetanse og erfaring som må taes vare på, for å sikre både lokal matproduksjon
og evnen vi kan ha til å satse på nye produkter og erobre nye markeder.

Landbruksnæringen representerer store muligheter innfor området bioøkonomi.
Produksjon og foredling av råvarer fra hav og land er i sterk vekst og utvikling, og kan gi store
muligheter for lokalt næringsliv.
Regionen må bygge videre på de sterke produksjonsmiljøene og verdikjedene innenfor
landbruket. Det er et stort potensial ved en bedre kobling mellom produksjonsmiljøene og
teknologimiljøene i fylket.
Det bør tilstrebes at regionens medlemskommuner tar mål av seg å få et tettere samarbeid
mellom reiseliv og lokalmat, for å gi de som kommer til regionen en matopplevelse som viser
mangfoldet av det som produseres av lokalmat.

Mål:
- Øke sysselsettingen i landbruket og landbrukstilknyttede næringer.
- Det kommunale rådgivningsapparatet overfor grønn sektor skal styrkes.
- En region med etterspurte tilbydere av ubereisede matopplevelser fra grønn sektor.
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- Regionen skal sammen med resten av Trøndelag sette fotavtrykk i forbindelse med
europeisk matregion 2022.

Strategier:
- Orkdalsregionen skal stimulere næringen til å utvikle tilleggsnæringer, samt legge til

rette for å satse på kortreist mat.
- Det skal arbeides egne handlingsplaner for å øke sysselsettingen i landbruket og

landbrukstilknyttede næringer.
- Våre matprodusenter skal stimuleres til å fortsatt tenke utvikling og ta i bruk moderne

driftsmidler.

Strategiområde 2:

• Kulturbaserte næringer og opplevelsesnæringer med spesiell vekt på reiselivsstrategi.

Vår region representerer et betydelig mangfold når det gjelder variasjoner av
opplevelsesnæring. Det varierte landskapet fra hav til fjell med alle de muligheter som
knyttes til dette er sterke fortrinn i regionen. Vi har et mangfoldigtilbud innen matkultur,
kunst og kultur, reiselivsopplevelser, teater og spel, m.m. og det er stor reiselivstrafikk i vår
region. Pilegrimsleden er populær, ogden går som kjent rett igjennom mange av
kommunene i regionen både langs sjø og på land. Her har vi et stort utviklingspotensial.
Det er en unison enighet om at vår region representerer et betydelig mangfold når det
gjelder variasjoner av opplevelsesnæring. Skal vi lykkes i å bli en godt synlig mat-og
reiselivsdestinasjon, så handler det om få en bedre koordinasjon mellom våre lokale
aktørene, og få aktørene til å samhandle bedre. Her må Trøndelag Reiseliv være en aktiv
medspiller. Vi skal ha fokus på økt bærekraftig verdiskapingogtenke sirkulærøkonomi i alt vi
gjør.
Vi må sette oss i førersetet, og legge til rette for at vi kan dra nasjonale og internasjonale
arrangementer til regionen, for på den måten styrke regionens attraktivitet.
Det varierte landskapet fra hav til fjell med alle de muligheter som knyttes til dette er sterke
fortrinn i så henseende. Vi skal utnytte og utvikle vår styrke knyttet til å tiltrekke oss og holde
på den nasjonale turisten, og det er ingen tvil om at vi har et internasjonalt potensiale på
dette området. Vi må se etter målgrupper og besøkende som gir lav belastning og slitasje,
men som gir økt verdiskaping og legger igjen mer penger.

Mål:
- Regionen skal bli en godt synlig europeisk mat- og reiselivsdestinasjon gjennom bl.a

Trøndersk Matfestival og årlig invitere nasjonal og internasjonal presse for å
synliggjøre våre fortrinn.

- Det skal utarbeidesen «event-kalender» for hele regionen som distribueres og
synliggjøres i alle kanaler.

- Regionen skal bli internasjonaltkjent og anerkjent for mat- og opplevelser gjennom
kompetansehevingpå produkt, være ledende på rekruttering, markedsføring og salg.
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Strategier:
- Regionen skal øke verdiskapingen innen mat og reiseliv gjennom et tett samarbeid

mellom kunnskapsmiljøer og aktørene.
- Kommunene skal synliggjøre aktørene i alle sammenhenger og gi den

kunnskapsstøtte som trengs for aktørene i regionen.
- Kommunen setter lokal matproduksjon som et satsningsområde inn mot

grunnskolens fag «Mat og Helse».
- Regionen lager sin egen markedsføringsstrategi med tanke på innsalg av regionens

ulike fortreffeligheter.
- Samarbeidet med kulturinstitusjonene og museene i regionen styrkes.

Strategiområde 3:

• Samferdsel og annen infrastruktur.

Målsettingen med all satsing innen samferdsel og infrastruktur må være at vi skal redusere
regionens sårbarhet og øke attraktiviteten som bo- og arbeidsregion.

Gjennom de siste årene har vi opplevd at ulike samferdselsutfordringer har værtberørt som
de største utfordringene innenfor alle de andre strategiområdene.

Veispørsmålene har vært langt fremme og det er uttrykt bekymring knyttet til kapasitet i
forbindelse med videre vekst i laksetransporten, ny kampflybase på Ørlandet,
vindkraftutbygging, omlegging av nyE-39 gjennom Orkanger, transport fra
industriproduksjon langs Fv.65 og Fv.700 og økt pendling mellom kommunene.
I tillegg ser vi en stor økning i regionens varehandel som også stiller store krav til gode
samferdselsløsninger. Trafikksikkerhet, redusert reisetid og Co2-fotavtrykk er viktige stikkord
i denne sammenheng.
Regionen må også ta en klar posisjon knyttet til en utvikling som fører til økt bruk av
sjøveien, både for person- og godstransport. I denne sammenheng må tilbudet med
hurtigbåt styrkes, og fergeløsning mellom Hitra og Aure må realiseres.
Videre satsning av regionhavnen på Orkanger er en viktig del av logistikkløsningen i Midt
Norge, men også videre utbygging av andre havner som Hitra kysthavn, og gods og
containerhavn i Furuvika i Skaun vil bidra til å gjøre sjøtransport mer hensiktsmessig i
regionen.
Tilstedeværelse av god digitale infrastruktur er en premissgiver for mye av den økonomiske
aktiviteten i det moderne samfunnet. Stadig flere offentlige og private tjenester blir
digitalisert og god bredbåndsdekning er en forutsetning for at regionens befolkning skal ha
et likt og fullverdig tilbud som mulig av en rekke sentrale tjenester.
Regionen har fortsatt alt for mange «hvite flekker» langs fylkesveiene og i enkelte områder
ellers, hvor dekningsgraden er fraværende og som skaper stor frustrasjon for brukere og
som også utgjør er en sikkerhetsrisiko for de reisende. Pandemien relatert til Covid 19 har
ellers synliggjort at vi blir mer digitalisert, og hjemmekontor og såkalte fjernarbeidsplasser er
blitt mer enn fantasier. Det er blitt realiteter, noe som også vil øke muligheten for tilflytting,
herunder også av eiere av fritidsboliger som erfarer fordelene med mer permanent opphold
i vår region. Men det forutsetter selvsagt at den digitale infrastrukturen er på plass.
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Mål:
- En bedring av frekvens på kollektivtransport (buss, togog hurtigbåt) og som evner å

korrespondere med hverandre.
- Utbedringer av alle flaskehalser langs E-39 og et krafttak for utbedring av regionens

fylkesveier.
- Realisering av fergeforbindelse mellom Hitra og Aure.
- Regionrådet støtter ny gods- og containerhavn i Skaun, og vil jobbe for en realisering

av dette prosjektet.
- Realisering av Halsafjordsambandet.

Strategier:
- Regionrådets samferdselskomite skal arbeide med prioriteringer og holde trykke på

at vedtatte prosjekter blir gjennomført.
- Samferdsel skal være høyt prioritert i regionrådet, og det etableres

samarbeidsarenaer med bl.a. Nordmøre, Fylkeskommunen, Statens vegvesen og Nye
veier.

- Det etableres en egen samferdselskomite som utarbeider og setter
samferdselsutfordringer i regionen på dagsorden.
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Strategiområde 4:

• Utdanning, rekruttering og kompetanse.

God og kompetent arbeidskraft er en av de viktigste suksessfaktorene både for næringslivet
og kommunene. Regionens utfordring med å beholde og rekruttere unge arbeidstakere er
betydelig i et samfunn preget av urbanisering og til dels sentralisering.
Regionen har flere videregående skoler med et bredt yrkesfaglig utdanningstilbud i sitt
nedslagsfelt, og vi har et stort fortrinn ved at vi har denne desentraliserte skolestrukturen i
regionen.
Spørsmål man kan stille seg er: Hvordan fremskaffe sårttiltrengt kompetent arbeidskraft
gjennom yrkesfaglig utdanningstilbud og tilby nok læreplasser for våre ungdommer?
Det er viktig å motivere flere bedrifter til å ta inn lærlinger, samarbeide med studentene ved
NTNU og Nord Universitet, og aktivt bruke traineeordningene i regionen.
For å lykkes i arbeidet må det samarbeides godt både lokalt og regionalt mellom aktører
med ansvar for opplæring, bedriftsutvikling og omstilling av både personer og bedrifter.
Det blir også viktig å legge noen strategier, og utnytte fordelen vi har ved at vi har våre
vg.skoler sentralt plassert i regionen.
Deler av næringslivet har utfordringer med å skaffe den kompetansen det trenger, og de
etterspør både yrkesfaglig, høyere yrkesfaglig og akademisk kompetanse.
For å sikre tilgang til kompetanse i næringslivet, er det viktig at våre ungdommer tar gode og
informerte valg som fører til arbeid, og som gir den enkelte muligheter til å utvikle sin
kompetanse gjennom livet. Dette må sikres gjennom profesjonell karriereveiledning ved
våre grunnskoler og videregående skoler, og systematisk samarbeid mellom skole og
arbeidsliv fra barnehage til universitet.
Et annet fortrinn som regionen har, er at vi er tett på NTNU-miljøene og
«teknologihovedstaden» Trondheim. Dette fortrinnet må utnyttes enda mere for vår region.
Når det gjelder de som velger å ta høyere utdanning, så må vi evne å utnytte den
kompetansen de blir sittende med, og få flest mulig av disse studentene til å bosette seg i
vår region etter endt studieløp.
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Regionen er også avhengig av utenlandsk arbeidskraft, og mange er vertskommuner for
asylsøkere og flyktninger.
Et mangfoldig arbeidsliv bidrar til god integrering. Møter mellom folk med kompetanse fra
ulike bakgrunner kan utvikle tanker og ideer til nye, innovative løsninger i vårt lokale
næringsliv. Mange innvandrere har bl.a kompetanse fra andre land som gir store muligheter
for nye og eksisterende virksomheter.

Mål:
- Antall fag- og svennebrev i regionen skal økes fra ca. 250 til 400innen 2030.
- Andelen befolkning over 16 år med høyere utdanning skal økes fra 18,2% til 21 %

innen 2030.
- Flere av stillingene som krever høyere utdanning skal besettes av folk som bor i

regionen.
- Regionen skal etablere et eget studieverkssted for desentralisert høgskoleutdanning.

Dette gjøres i tett samarbeid med NTNU.

Strategier:
- Regionen skal øke andelen innbyggere med høyere utdanning, og som dermed bidrar

til å heve kompetansenivået i regionen.
- Regionen skal beholde dagens yrkesskoletilbud og fagskoler, og ha tilbud om

yrkesopplæring som gjenspeiler næringslivets behov.
- Det skal utarbeides informasjon som viser næringslivets behov.
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Strategiområde 5:

• Utvikling av rammevilkår for industrien.
Vår region står fram som en svært betydningsfull industriregion.
Industrien er preget av å ha svært høy kompetanse og velutviklede miljø for produksjon.
Innenfor flere av bransjene er vår industri verdensledende både med hensyn til teknologi og
miljø.
Regionen har lange og sterke industritradisjoner. Mange av de store industribedriftene har
utenlandske eiere, men det er også flere viktige industribedrifter som eies nasjonalt og
lokalt.
En regional næringsplan vil selvsagt ha industriens arbeidsvilkår som en av de viktigste
prioriteringene. Sammen med havbruksmiljøene på kysten og petroleumsindustrien på
Tjeldbergodden er det lokale industrivirksomheten som bidrar til at det innenfor regionen
finnes et stort potensial til å utvikle seg som fylkets tyngdepunkt.
De største industribedriftene i regionen finnes innenfor prosessindustrien,
petroleumsrelatert industri, havbruksindustri og offshore relaterte leverandørindustri.
I tillegg til dette, er det betydelig mekanisk industri og en god del trebearbeidende industri i
regionen.
Industri innebærer miljøpåvirkning og utslipp.
Våre industribedrifter har de siste årene jobbet aktivt for å heve kvaliteten på miljøarbeid og
miljøtiltak, samt å gå foran som et godt eksempel både nasjonalt og internasjonalt. Det er
investert betydelige midler i renseteknologi og prosessforbedringer, og det er utviklet god
kompetanse på dette feltet. Dette handler om samfunnsansvar og søkelys på bærekraft.
Et annet ledd i arbeidet for en bærekraftig utvikling innen industrien, er å opparbeide enda
større kompetanse lokalt innen framtidsrettet teknologi, samt å initiere til satsing på nye
industrielle virksomheter innenfor miljøteknologi.
Regionen må også ta aktive valg, og legge strategier for å tiltrekke seg større internasjonale
bedrifter/selskaper som vil være av nasjonal betydning og som vil kreve tilgang til store
næringsarealer, nok vann og energi.
Verden vil trenge flere mineraler og regionen må se på mulighetsrommet som finnes for
utvinning på dette området. Bergverksindustri og utnyttelse av regionens muligheter for
utvinning av mineraler bør synliggjøres.
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Offentlig og privat sektor må holde trykke oppe med å utvikle tverrfaglig samarbeid mellom
produksjonsmiljøene, teknologimiljøene og FOU-aktørene i regionen, og utvikle mulighetene
for å skape nye produkter, tjenester, prosesser og samarbeid.

Mål:
- Alle kommuner skal ha ferdigregulerte arealer til næringsvirksomhet.
- Havnene skal bygges ut og videreutvikles med tanke på fremtidig behov.
- Industrien skal ha pålitelig og konkurransedyktig tilgang på energi.
- Regionens industri skal være i ledende posisjon i Midt-Norge.

Strategier:
- Vår industri skal være miljøvennlig og bærekraftig.
- Regionens industri må sikres kompetansekraft gjennom riktig og nok kompetanse for

fremtidig utvikling.
- Havbruksnæringen skal settes i stand til å ta ut det store vekstpotensialet som ligger i

næringen.
- SINTEF og NTNU skal være samarbeidspartnere i endringsprosesser og det offentlige

må bidra med sine støttetiltak.
- Være en pådriver for omstilling av industri i retning av økt bærekraft.

Strategiområde 6:

Det grønne skiftet, bioøkonomi og sirkulærøkonomi.

Vi må framheve mulighetene for ny industri og deltakelse i det grønne skiftet basert på et
godt nok utbygd nett, og bruk og foredling av kortreist fornybar kraft fra både vann og vind
Dette handler om å øke verdiskapingen vår med mindre samlet miljøpåvirkning og betydelig
lavere klimautslipp.
Næringslivet i regionen er i et historisk perspektiv, basert på en vekst som tar utgangspunkt i
den rike industrihistorien, jord, skogbruk og fiske og en sterk havbruksnæring.
Klimaendringene krever nye hensyn og løsninger i alle sektorer. Ressursutnyttelsen handler
om å jobbe frem en kretsløpstankegang for å skape sirkulærøkonomi.
Samfunnet må igjennom et grønt skifte, det må skje en overgang til produkter og tjenester
som gir betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Det vil være
krevende, men selvsagt fullt mulig.
Hvis vi skal nå målene i Parisavtalen krever det en omstilling som omfatter alle

samfunnsområder og aktører. Innovasjon og teknologiutvikling er en av nøklene til det

grønne skiftet, og næringslivet en sentral kraft.

Som offentlige aktører, må vi sørge for riktige rammevilkår, en framtidsrettet infrastruktur og

en bærekraftig natur- og arealforvaltning.
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Det grønne skiftet gir utfordringer, men ikke minst muligheter for vårt lokale næringsliv, og
vi skal først og fremst se på det som en mulighet. Gjennom samarbeid mellom næringsliv,
utdanningsinstitusjonene og offentlig sektor har vi muligheter til å bli den ledende
bioregionen i Trøndelag. Kommunens rolle blir å være den aktive medspilleren for videre
utvikling, skaffe nødvendige arealer og bidra til sterkere klyngesamarbeid. Regionen ønsker å
ta sin del av ansvaret for å skape et mer klimavennlig samfunn. Det skal være lett å leve
miljøvennlig.
Et grønt skifte innebærer endringer i alle deler av samfunnet og det grønne skiftet må ha
fokus i medlemskommunenes egne strategiske planer.
Bioøkonomi er verdiskaping basert på bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske
ressurser. Regionen har intakte verdikjeder både innen landbruk, skogbruk og havbruk.
Trøndelag fylkeskommune sin strategi innenfor innovasjon og nyskaping behandler
bioøkonomi som et av de prioriterte innsatsområdene, og i vår region står de grønne
næringene sterkt. Jordbruk og skogbruk bidrar til en sentral del av sysselsettingen i flere av
våre kommuner.
Manglende avvirkning i skogen har lenge vært en stor utfordring også i vår region.
Lensa Vest er et skognettverk som dekker kommunene Skaun, Orkland, Rindal, Surnadal,
Heim, Aure og Hitra. Nettverket er organisert som et prosjekt med formål å sørge for økt
aktivitet i skogbruket i Trøndelag og Møre og Romsdal.

Når det gjelder sirkulærøkonomi, så må bevege oss i retning av et mer bærekraftig
forbruksmønster, hvor vi beholder ressursene i kretsløpet så lenge som mulig, samtidig som
vi sikrer ny verdiskaping.
Avfall som konsept vil forsvinne, og ressursene forblir i økonomien ved gjenbruk, reparasjon,
oppussing/forbedring og materialgjenvinning. Her kan regionens kommuner være en
pådriver og premissleverandør inn mot nye klimavennlige næringer.
I regionen har man flere bedrifter og prosjekter som er gode operative eksempler på
sirkulærøkonomi i praksis bl.a. Thamsklyngen.
Prosjekter innenfor sirkulærøkonomi vil bidra til økt samarbeid mellom kommune og privat
næringsliv, og ytterligere samhandling med innovasjons og FoU-miljøene i Trøndelag. Også
internasjonale kompetansemiljøer er sentrale i denne sammenhengen.
Vi kommer heller ikke utenomEGD. Dette er Europas grønne vekststrategi.

Denne beskriver en helhetlig tilnærming i EUs klima- og miljøpolitikk, og går på tvers av
politikkområder. Den ivaretar og innlemmer bærekraft i videre politikkutforming.
Det overordnede målet med EDG er å gjøre Europa klimanøytral innen 2050.
Målet er å sikre en mer bærekraftig og sirkulær økonomisk utvikling med mindre
forurensning og lavere klimagassutslipp, bedre helse, økt livskvalitet og nye arbeidsplasser.
Den vektlegger et bredt partnerskap med både næringsliv, kommuner og regioner.
En viktig del av EDG er klassifiseringsordningen for bærekraftig finans, også kalt
taksonomien. Den skal etablere en felles forståelse av hvilke aktiviteter og investeringer som
kan klassifiseres som bærekraftige. Hvis en virksomhet ikke blir regnet som «grønn» i
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henhold til taksonomien, kan dette medføre at det f.eks. blir dyrere og vanskeligere å få lån.
På lang sikt kan det også påvirke muligheten til å få statsstøtte eller forskningsmidler fra EU.

Mål:
- Det skal stimuleres til at jord- og skogbruk er best på bruk av ny teknologi.
- Det skal satses målrettet på klima og miljø offentlig finansiert forskning, innovasjon

og teknologiutvikling.
- Kommunene må bidra med systemer og tilrettelegge for at det blir attraktivt å tenke

sirkulært for industri, næringsliv og oss forbrukere.
- FN sine bærekraftsmål skal gjelde i alle sammenhenger.
- Lokalt næringslivskal bevisstgjøres Europas klimanøytrale satsningsområde EDG.

Strategier:
- Regionen skal ligge langt fremme i å drive moderne skogbruk, og vil støtte prosjekter

som Lensa-prosjektet.
- Et godt samarbeid med næringslivet blir avgjørende for å følge opp strategien for

grønn konkurransekrafti regionen.
- Strategien for grønn konkurransekraft skal peke ut veien mot et nullutslippssamfunn,

ikke et nullvekstsamfunn.
- Det etableres en fast møteplass for strategiske diskusjoner med næringslivet om

omstillingen til lavutslippssamfunnet.

Forventninger til medlemskommunene og regionrådet.

SNP strekker seg fram til 2025, og målene i planen tilstrebes å bli fulgt opp i de årlige
budsjettprosessene blant medlemskommunene. (handlings- og økonomiplanen).

Det skal fokuseres på følgende:

1. Kommunene skal ha stort fokus på å yte god service, rask saksbehandlingstid og
tilrettelegging for innbyggere og næringsliv.

2. Kommunene skal sikre bred forankring i næringssaker kommunen engasjerer seg i.
Kommunen skal fange opp og gi støtte til næringsekspansjoner og nyetablerere.

3. Kommune skal etablere et tettere samarbeid med NTNU og FoU-miljøene i
teknologihovedstaden Trondheim. Formelle samarbeid på høyest mulig nivå skal
etableres innen utgangen av 2023.

4. Kommunene skal ha en tydeligere synkronisering mellom utdanning og næringslivets
kompetansebehov i regionen. Kommune skal legge til rette for å skape arenaer der



18

næringslivet, utdanningssektoren, NAV, innovasjonsselskaper og det offentlige
møtes.

5. Kommunen som organisasjon, næringsforeninger og næringshage skal ta på seg
ansvar for å skape arenaer som forsterker næringsutvikling og eksisterende
klyngesamarbeid og som også kan legge grunnlaget for nye klyngesamarbeid..

6. Studiested for høyere utdanning skal etableres i regionen innen 2023.

7. Kommunene skal i hele planperioden søke å utvikle og fremskaffe gryteklare arealer
som står til disposisjon når næringslivsaktører henvender seg.
Regionen skal innen 2025 enes om attraktive næringsareal og legge til rette for store
industriprosjekter som krever ekstra mye areal, energi og vann.

8. Regionrådet og kommunene skal aktivt søke strategisk viktige eksternfinansierte
prosjekter, gjerne i samarbeid med andre aktører.

9. Kommunene skal gå foran i å ta i bruk ny teknologi i samarbeid med aktuelle aktører i
næringslivet.

10. Regionen skal i løpet av 2022, i samarbeid med lokale reiselivsaktører og Trøndelag
reiseliv, ha utarbeidet en reiseliv/opplevelsespakke som kan selges på markedetog
brukes av medlemskommunene.

Spørsmål til næringslivsledere:
Hva bør kommunene og regionen vektlegge for å lykkes med å være den kraftfulle og attraktive
næringslivsregionen i Trøndelag og Norge som vi legger opp til?

Mangler fra Hitra og Frøyaenda..

….«Infrastruktur og logistikk som gir næringslivet økt konkurransekraft bør vektlegges. Tilgang på
næringsareal er en forutsetning, og relevant kompetanse må være tilgjengelig.
I tillegg er det viktig at kommuneledelsen både politisk og administrativt har en åpen og positiv
holdning til næringslivet, og at saksbehandlingen er rask og forutsigbar.» …(Bjørn Wiggen, Salvesen
og Thams)

…..«Åpenhet rundt deling av kompetanse på tvers av bedrifter og bransjer styrker den enkeltes
bedrifts konkurranseevne og bidrar til økt samhandling lokalt»….(Erik Dragset, Simpro)

…..»Kommunen og regionen må framsnakke næringslivet og de enkelte bedrifter når de har mulighet
for det, og legge til rette for at bedriftene kan utvikle seg. Det er viktig at alle de aktuelle etatene og
ikke bare politikerne er delaktige i dette.
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En hovedoppgave for kommunen –og fylket –må være ha et utdanningssystem og et tilbud om
utdanning og etterutdanning kan forsyne bedriftene med den kompetansen de har bruk for. Dette
gjelder både grunnutdanning, fagopplæring og videregående utdanning»…(Ole J. Svorkdal,
Washington Mills)

….»Shawcor oppfordrer kommunene og regionen til å legge til rette for strukturer som fremmer god
og betimelig kommuniskasjon med lokalt næringsliv. For Shawcor vil dette kunne sammefattes i
responstid»…(Snorre Lillesand, Shawcor)

….»Det viktigst er at region er attraktiv for å tiltrekke seg medarbeidere med ønsket kompetanse.
Dette går jo selvsagt på at bedriftene har attraktive jobber å tilby, men også at helheten er på plass
med bolyst, fritidsaktiviteter, etc»…(Jan Rune Berdal, Jankos)

…»Som leder for en stor lokal virksomhet i petroleumsindustrien er det naturlig å påpeke viktigheten
av hva kommunen og andre myndighetsorganer gjør for å tilrettelegge for overgangen til en ny
helhetlig energi og klimapolitikk. Det kan være infrastruktur som krafttilgang, legge til rette for
klyngeutvikling og nye virksomheter som bygger opp under ambisjonen om å være karbonnøytral i
2050.
For å få det til trenger vi en politikk som er balansert, hvor de forskjellige elementene henger sammen
og det kommersielle rammeverket fremmer denne overgangen…» (Lene Skogly, Equinor ASA
Tjeldbergodden)

…»Vi mener det er viktig å vektlegge at det er viktig å utvikle næringslivet i hele regionen»…(Morten
Foss, Fossline)

…»Jeg har klokketro på å utvikle og styrke næringsklynger som vi f.eks har her på Meldal
Næringssenter, og som treklyngen som på Storås. Attraktive klynger ,gir synergier bedriftene
imellom, og økt interesse for nyetableringer i disse klyngene.»…Roger Monsø Rupro AS

..»For å tiltrekke seg ny kompetanse, og da særlig unge arbeidssøkere, er det viktig at næringslivet
har en tydelig bærekraftsprofil. Næringslivet har et særlig ansvar for å skape framtidas arbeidsplasser
og verdiskaping i form av økonomisk vekst, samtidig som de skal bidra til at vi når målet om
nullutslippssamfunnet. Omstillingen til mer fornybar energi og elektrifisering, samt innovasjon og
teknologiutvikling er helt avgjørende for det grønne skiftet, og her spiller næringslivet en sentral rolle.
For unge voksne med høy utdanning er dette viktige momenter for valg av arbeidsgiver»…Cecilie
Arnemo, Trønderenergi
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FORORD
Høsten 2013 vedtok kommunene i Orkdalsregionen å sette i gang arbeid 
med Strategisk Næringsplan. Sluttproduktet ble vedtatt i Orkdalsregionen 
høsten 2015. Det er kommunene i regionen som er eiere av den strategiske 
næringsplanen, og som arbeidet med utvikling av planen i tett samarbeid 
næringsalliansen, regionrådet og det private næringsliv.
Når vi nå for første gang reviderer SNP, så vil det være naturlig å ta utgangspunkt 
i den planen vi har, og tenke at den reviderte utgaven bygges opp på samme 
måte, men som også tar innover seg, at det siden sist, har vært endringer i 
kommunestruktur og fylkesstruktur i Trøndelag og at regionens næringsliv har 
vært i endring.
Det er viktig å nevne at vi, siden 2015, har fått økt fokus på FN sine 17 
bærekraftsmål, sirkulær- og bioøkonomi, digitalisering og globale pandemier. Det 
interkommunale politiske råd for Trøndelag Sør/Vest-Lakseregionen har i tillegg 
signalisert et sterkt ønske om at reiseliv blir et satsningsområde i årene som 
kommer. 
Det er også viktig at vi reviderer en plan det er lett å forholde seg til, og som 
legger til rette for at kommunene bruker denne SNP som en støtteplan når de 
skal utvikle sine egne næringsplaner i årene som kommer.
Regionen er rik på ressurser, har bredt sammensatt kompetanse og 
representerer et stort mangfold av bedrifter. Denne reviderte SNP vil bidra til å 
meisle ut regionens plass i Trøndelag og nasjonen. Den vil synliggjøre hvordan 
regionen og kommunene kan samvirke med omlandet sitt for å lykkes i en 
langsiktig næringsutvikling for hele regionen.
Regionen vi tilhører er en smeltedigel av mennesker og næringsliv. Regionen har 
et lokalt, regionalt, nasjonalt og et internasjonalt næringsliv med stor grad av 
produksjon og eksport av metaller, fi sk- og kjøttprodukter, metanol, produkter til 
olje og gass-sektoren, høyteknologi og trevareindustri. Disse representerer viktige 
bærebjelker i vår private sektor. 
Regionen har også en sterk offentlig sektor både gjennom levering av gode 
kommunale tjenester, utdanningsmuligheter og FoU-miljøer. I tillegg tilbys både 
regionale og statlige tjenester.
Det differensierte næringslivet gir gode jobbmuligheter for både kvinner og menn. 
Regionen har et pulserende kulturliv med stort mangfold, og har et bredt spekter 
av aktører innen reiseliv som tilbyr attraktive produkter og opplevelser.
Regionen skal være preget av nyskaping og utvikling, og ha en aktiv politikk 
som legger til rette for en samfunns- og næringsutvikling som evner å tiltrekke 
seg og beholde både innbyggere og bedrifter. Det må være en målsetting at 
regionen skal være anerkjent som en attraktiv region i Trøndelag for næringsliv 
og innbyggere. Det interkommunale politiske råd for Trøndelag Sør/Vest-
Lakseregionen skal sitte i førersetet for videre vekst, og ved å samhandle skal 
rådet utnytte de styrker som medlemskommunene har, og derigjennom bidra til 
utvikling også her. 
For å lykkes med dette viktige arbeidet og denne SNP, må det jobbes planmessig 
og i tett og nært samarbeid mellom kommune og lokalt næringsliv. Dette vil 
kreve mye av det interkommunale rådet og regionens næringsliv, og ikke minst 
samarbeidet mellom disse partene.
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Denne planen er utarbeidet for de 8 kommunene som utgjør det interkommunale politiske råd for 
Trøndelag Sør/Vest-Lakseregionen. SNP skal være retningsgivende for næringsutviklingsarbeidet i 
kommunene Rennebu, Rindal, Orkland, Skaun, Heim, Hitra, Frøya og Aure. Planen skal gi ei tydelig 
strategisk retning. Dette er medlemskommunenes næringsplan og det er kommunestyrene som gjør 
selvstendige vedtak av denne SNP. Kommunene er svært viktige i arbeidet med næringsutvikling og 
verdiskaping blant regionens næringsliv. Bedriftene ligger i kommunene og trenger en sterk offentlig 
sektor som server lokalt og regionalt næringslive

Strategien i SNP vil inneholde satsningsområder som er viktig for regionen. Hovedmålet med denne 
planen er at vi sammen greier å utvikle en enda bedre robust felles bo- og arbeidsmarkedsregion, 
der områder tar innover seg kampen om kompetent arbeidskraft, kampen om større regionale, 
nasjonale og internasjonale industrietableringer, attraktivitetsperspektivet, FN sine 17 
bærekraftsmål, sirkulærøkonomi, økt bruk av digitalisering, sårbarhet ved pandemier og, som i tillegg 
til kommunene selv, må løses av flere partnere. Gode samarbeidspartnere vil i dette tilfellet være 
fylkeskommunen, statsforvalteren, offentlig virkemiddelapparat, finanskilder, skoleverk og ikke minst 
av næringslivet selv. (NaO, NHO m.m.). 
Det er opplagt at de kommunene som utgjør det interkommunale politiske råd for Trøndelag Sør/
Vest-Lakseregionen er svært forskjellige, både når det gjelder størrelse, geografi og ikke minst 
sammensetning av næringslivet, men det finnes også mange likhetstrekk.
Mange av kommunene har også samarbeid med andre regioner, som f.eks. Orkland og Skaun som 
er medlemmer også i Trondheimsregionen, Rennebu som samarbeider mye med Oppdal og Midtre 
Gauldal, og Aure og Rindal som har samarbeid på Nordmøre. Disse forholdene har vi lagt til grunn 
som en fordel mer enn en ulempe. Forskjellighet bringer mangfold og kreativitet inn i planen, og å 
samarbeide med dette som utgangspunkt skaper gode relasjoner mellom kommunene i regionen. 
SNP legger opp til at det skal utarbeides handlingsplaner, og det er kommunene selv som må ta 
stilling til hvordan dette arbeidet skal organiseres. I tillegg ønskes det at dette blir en plan som 
kommunene implementerer deler av i sine egne planer. Dette er viktig for at denne SNP skal få en 
legitimitet blant medlemskommunene.
I denne SNP må attraktivitet og godt omdømme i en felles bo og arbeidsmarkedsregion bli vektlagt 
som ei viktig målsetting og et satsingsområde. 
Attraktivitet er samansett av mange elementer. Det er flere uavhengige satsingsområder som kan 
bidra til å øke attraktiviteten i vår region. 
Attraktivitetspyramiden til Telemarksforsking har tatt utgangspunkt i at et sted kan være attraktivt på 
flere måter, for bosetting, for bedrifter og for besøkende. Klarer regionen å få til ei positiv utvikling 
knyttet til disse sentrale dimensjonene, vil regionen totalt sett få ei positiv samfunnsutvikling.

Attraktivitet som bostedsregion 
Det skal bli mer attraktivt å bosette seg i vår region. 
Vekst i arbeidsplasser skal resultere i økt tilflytting og 
befolkningsvekst.  

Attraktivitet som arbeidsregion 
Regionen sine naturlige forutsetninger som 
lokaliseringssted for bedrifter, eksisterende og nye, 
skal utvikles og forbedres. Nye arbeidsplasser er 
viktig for å øke tilflyttinga og folketallet.  

Attraktivitet som besøksregion 
Regionen skal videreutvikle seg som besøks og 
opplevelsesregion. Tiltak og arrangement som øker 
antall besøkende og som gjør det mer attraktivt å 
bo i vår region må ha stort fokus. En strategi for 
videreutvikling av reiselivet, opplevelser, handel og 
kultur/arrangement er en forutsetning for vekst som 
besøksregion. 

HVEM ER DETTE EN PLAN FOR?
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I forbindelse med den siste kommune- og regionreformen skjedde det en del endringer i både 
kommunestruktur og fylkesstruktur i Trøndelag. 
Fra 01.01.20 fi kk vi nye kommuner i vår region (Heim og Orkland), og Rindal kommune ble 01.01.19 
innlemmet i Trøndelag. Aure tilhører fortsatt Møre og Romsdal, men det er imidlertid satt i gang en 
prosess i Aure for å se på om kommunen skal skifte fylkestilhørighet og bli en del av Trøndelag.
I vår region har vi fortsatt en diff erensiert arbeidsgiveravgift, eiendomsskatt og off entlige avgifter av 
ymse slag. Skjebnen og en evt. videreføring av den viktige diff erensierte arbeidsgiveravgiften vil bli 
avgjort i 2023.
Kommunene i regionen er engasjert i mange samarbeidsprosjekter, og noen er medlemmer i fl ere 
regionråd. For regionen som sådan er det naturlig å søke samarbeid mot storbyen Trondheim med 
de tunge forsknings og utdanningsmiljøene som fi nnes der.

De siste 10 årene har befolkningen i Trøndelag økt med 9,6 % eller 41 196 personer. Dette er helt på 
nivå med den nasjonale befolkningsveksten som også har vært på 9,6 % 
Når man ser på perioden 2011 til 2021 er det Skaun og Frøya som har hatt den sterkeste 
befolkningsveksten blant kommunene i Trøndelag med henholdsvis 23,8% og 20,3 %. 
For perioden 2011-2020 er det kun fem kommuner i landet som har hatt en raskere befolkning 
vekst enn Skaun. Frøya er på 10. plass i forhold til prosentvis vekst i perioden 2011-2021. Her 
er det arbeidsinnvandringen i forbindelse med akvakulturnæringen som er mye av årsaken til 
befolkningsveksten.

FAKTA OM KOMMUNENE I 
TRØNDELAG SØRVEST- LAKSEREGIONEN 
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  SATSINGSOMRÅDER
PRIORITERTE        
MÅL OG

Satsningsområder:

SNP beskriver 6 overordnede satsningsområder 
for hele regionen.
I tillegg beskriver den delmål og strategier for hvert av disse 
satsningsområdene:

•  Matproduksjon 

    -  Blå mat 

    -  Grønn mat og naturbruk
•  Kulturbaserte næringer og opplevelsesnæringer med  

    spesiell  vekt på reiselivsstrategi.

•  Samferdsel og annen infrastruktur.

•  Utdanning, rekruttering og kompetanse.

•  Utvikling av rammevilkår for industrien.

•  Det grønne skiftet

Overordnet mål: 

REGIONEN SKAL VÆRE DEN MEST 
ATTRAKTIVE REGIONEN I TRØNDELAG 
BASERT PÅ PARAMETERNE TIL 
TELEMARKSFORSKNING.
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HVA VIL VI OPPNÅ? 
•  
• Gjennom bærekraftig satsing med hensyn til både miljø og økonomi, skal regionen 

fortsette å styrke sin posisjon som en viktig næringsregion i Midt Norge. 
      Vekst i sysselsetting og verdiskapningen skal økes 5-7% innen 2025.  

• Styrke handel, reiseliv, aktiviteter og kultur for å være et interessant besøks- og 
bosted. 

• Sentrumsutvikling – skape mer attraktive små og store sentra for bolig, næring, 
kultur og besøk. 

• Skal vi lykkes med lavere klimagassutslipp i vår region, få en mere effektiv 
ressursbruk og oppnå det grønne skiftet, er vi avhengig av at vi i fellesskap legger til 
rette for at industri og lokalt næringsliv får den drahjelpen de behøver. 

      Det vil være helt avgjørende at en slik omlegging er lønnsom både i et 
      bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk perspektiv. 
      Kommunenes rolle blir viktig og vil ha stor påvirkning på næringslivets satsinger  
      og utvikling, både gjennom sin innkjøpsmakt, sine økonomiske støtteordninger og  
      innen arealforvaltning og samfunnsplanlegging. 

• Regionen ønsker å øke den biologiske produksjonen innen jord, skog og hav. 

• Andelen av befolkningen med høyere utdanning skal øke fra 18,2 % i 2020 til 21 % 
innen 2030. 

• Regionen skal utdanne minst 300 av de 7-8000 yrkesfagelevene som pr. år tar 
yrkesfaglig utdanning i Trøndelag. 

• Andelen av befolkningen som har gjennomført videregående opplæring skal øke fra 
dagens 45,6 % til 60 % i 2025. 

• Ledere og ansatte i næringslivet skal ha lokale tilbud om videreutdanning og 
skolering som setter dem i stand til å ta gode og lønnsomme beslutninger, gjennom 
tett samarbeid med høyskoler, næringshager, våre næringsforeninger og andre 
fagmiljø i regionen. 

• Regionen skal i enda større grad tilstrebe et strategisk samarbeid som bidrar til at vi 
styrker oss i konkurransen med andre regioner.  

• Vi skal være en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion, og i større grad enn før 
arbeide for at flere ferdigstuderte studenter i Trondheim velger oss, og spesielt de 
studentene som kommer fra vår region.  

• Det strategiske samarbeidet er svært viktig. Ikke minst i kampen om midler 
til samferdsels- og infrastrukturutbygging, skole og helse og rammevilkår for 
næringslivet.
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

... HVA VIL VI OPPNÅ?
• 
• Når store internasjonale konsortium sjekker ut Norge som aktuelt land for ny 

industri og nye etableringer, skal vår region framstå som en aktuell og troverdig 
kandidat for å bli valgt som foretrukket lokaliseringssted.

• Regionen skal oppnå internasjonal oppmerksomhet og anerkjennelse som mat- 
og opplevelsesregion gjennom en strategisk kompetanseheving blant aktørene. 
Regionen skal levere lokalprodusert mat av verdensklasse, være ledende på 
rekruttering, markedsføring og salg. Regionen skal derigjennom bli en godt synlig 
europeisk mat- og reiselivsdestinasjon.

• Kommunene skal ha et nært og aktivt regionalt næringssamarbeid med 
omkringliggende kommuner, eiendomsutviklere og næringslivet selv. 

• Man må opptre konsekvent og forutsigbart ovenfor næringslivsaktørene. 

• Medlemskommunene må bruke innkjøpsmakten i enda større grad enn i dag 
ved å legge miljøhensyn til grunn, og samtidig påse at lokalt næringsliv ikke 
diskvalifi seres.

• Det etableres et næringsråd for regionrådet bestående av sentrale 
næringslivsaktører, næringssjefer, kommunedirektører, næringsforening, 
næringshage og FoU-miljøer og andre relevante aktører. Dette skal være en 
styringsgruppe for oppfølging av strategisk næringsplan. Næringsrådet skal være 
det øverste rådet og ansvarlige for oppfølging og gjennomføring av SNP.

• Kommunene skal legge til rette for smart spesialisering (S3). Dette handler om å 
bygge videre på den kompetansen, det næringslivet og de ressursene som allerede 
er til stede i regionen, for å utvikle nye nisjer og næringsområder.

      S3 skal fremme fornyelse og omstilling ved å styrke utviklingen, der kommunen
      effektivt kan koble ressurser og kompetansefortrinn med det markedspotensialet 
      som   fi nnes.
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1
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØR/VEST-LAKSEREGIONEN

“BLÅ MAT” 
Flere av kommunene i regionen er nasjonalt ledende når det gjelder produksjon av mat fra havet. 
Regionen har store og produktive sjøarealer som kan benyttes til biologisk produksjon langt ut over det 
vi ser i dag. Det være seg økning av eksisterende lakseproduksjon og/eller industri og havbruk basert på 
oppdrett eller dyrking av nye organismer. 
Potensialet for vekst i den blå åkeren i regionen er fortsatt stort. 
Både tradisjonelt fi ske, havbruk med laks og fangst av skalldyr m.m. har sitt tyngdepunkt i kommunene 
Hitra, Frøya, Aure, Heim og Orkland. Regionrådet mener dette er et strategisk område for næringsplanen. 
Disse næringene har stått for en betydelig del av veksten i regionen, og har fortsatt et stort potensial for 
videre vekst.

Vi tilhører Norges viktigste lakseregion – enten det gjelder villaks eller oppdrettslaks, og da må vi sørge 
for et bedre samarbeid og en bedre gjensidig forståelse mellom aktørene i denne sektoren. 
Regionen har lange tradisjoner for fi ske og fangst på en rekke marine arter, men regionen er etter 
hvert bedre kjent som et tyngdepunkt for den moderne industrielle lakseproduksjon, og som hadde 
sin fødsel nettopp i vår region. Nærmere bestemt på Hitra i 1970 gjennom brødrene Grøntvedts 
vellykkede anvendelse av såkalte merder for oppdrett at laks i åpen sjø. Dette gjennombruddet har i dag 
medført at den mest kjente norske merkevaren internasjonalt er «Norwegian Salmon». Mulighetene for 
verdiskaping og vekst som ligger i produksjon og salg av førsteklasses sjømat har bidratt til en betydelig 
verdiskaping og sysselsetting langs kysten. 

Sammen med laksen fraktes også fi sk og skalldyr fra regionens fi skere og oppdrettere til de samme 
markedene. Vi har store og produktive sjøarealer som kan benyttes til biologisk produksjon langt ut over 
det vi ser i dag. 

Potensialet for vekst i den blå åkeren i vår region er fortsatt stort. Tang- og tareproduksjon, for både 
humant konsum og som basis for forproduksjon, kan f.eks. være eksempler på nye satsningsområder 
som regionen kan dra nytte av i årene som kommer.

Blått kompetansesenter må videreutvikles i tett samarbeid mellom havbruksnæringen, kommunene, 
fylkeskommune og FoU. Dette for å bidra til å styrke samhandlingen og lykkes med videre strategier for 
videreutvikling av havbruksnæringen. 
Dersom regionen skal ta ut vekstpotensialet i akvakulturnæringene, fordrer dette vekst i hele verdikjeden. 
For å lykkes med dette er det avgjørende å ha nødvendige aktører og et godt samspill mellom disse.
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

MÅL
• Regionen skal beholde posisjonen og fremstå som landets ledende lakseregion 

både i omsetning og kvalitet

• Veksten har de senere år vært «eventyrlig», men det er fortsatt et stort potensial. 
Fram til 2025 skal regionen helst øke, men minimum beholde sin andel av 
produksjonen av «blå mat».

• Større andel av produksjonsutstyr, service og tjenester m.m. kjøpes av regionens 
leverandører. Leveransene skal økes med 50 % fra dagens nivå fram til 2030.

• Vi skal være Norges viktigste lakseregion - enten det gjelder villaks eller 
oppdrettslaks. 

• Lokal bearbeiding basert på råstoff  og merverdiskaping basert på restråstoff  
fra det som oppdrettes og høstes fra havet skal økes vesentlig, og bidra til at 
vi får økt attraktivitet for unge som søker mer moderne og trygge jobbtilbud i 
sjømatnæringene.

• En region med etterspurte tilbydere av ubereisede matopplevelser fra havet.

• Blått kompetansesenter som modell skal styrkes og videreutvikles til å bli landets 
beste innenfor marin matproduksjon.

• Regionen skal ha de beste og bærekraftige forhold for transport av sjømat, både 
til lands og til vanns.

• Forvaltningen av vår ressurs i havet, skal skje på en måte som trygger forholdene 
i lakseelver, slik at dette også blir en viktig bidragsyter til lakseregionens status.

STRATEGIER
• Regionen skal være landets ledende havbruksregion gjennom fokus 

på bærekraftige biologiske betingelser.

• Regionen skal ta vare på og videreutvikle de sterke fi skerimiljøene på 
kysten.

• Regionen skal utarbeide en felles merkevarebygging som styrker 
regionen som landets ledende havbruksregion.

• Sjømatproduksjon skal være et satsningsområde for regionen.
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

“GRØNN MAT” 
Landbruket har vært en av de viktigste bærebjelkene i regionens næringsliv, og utgjør fortsatt et viktig 
grunnlag for bosetting og samfunn. 
De store utfordringene er knyttet til strukturrasjonalisering i jordbruket, og manglende avvirkning av 
skog. Landbrukssamvirket har sentralisert produksjon og distribusjon, og arbeidsplasser i bygdene 
har forsvunnet.
På den annen side viser disse næringene stor omstillingsevne, og det tas i bruk mer rasjonelle 
driftskonsepter både innenfor melk- og kjøttproduksjon, skogbruk og annen landbruksvirksomhet. I 
tillegg til det tradisjonelle landbrukssamvirke ser vi også at trenden med alternativ produksjon og salg 
av mat øker også i vår region. Denne næringen kaller også på forskning og utvikling i samarbeid med 
FoU miljøer.

Kravet fra sentrale myndigheter er at produksjonen skal økes, men dette skal skje på en mer 
kostnadseffektiv måte. 

Regionen og bygdene har mange mennesker med erfaringsbasert kunnskap og kompetanse. Dette er 
kompetanse og erfaring som må taes vare på, for å sikre både lokal matproduksjon og evnen vi kan 
ha til å satse på nye produkter og erobre nye markeder. 

Landbruksnæringen representerer store muligheter innfor området bioøkonomi.
Produksjon og foredling av råvarer fra hav og land er i sterk vekst og utvikling, og kan gi store 
muligheter for lokalt næringsliv. 
Regionen må bygge videre på de sterke produksjonsmiljøene og verdikjedene innenfor landbruket. 
Det er et stort potensial ved en bedre kobling mellom produksjonsmiljøene og teknologimiljøene i 
fylket.
Det bør tilstrebes at regionens medlemskommuner tar mål av seg å få et tettere samarbeid mellom 
reiseliv og lokalmat, for å gi de som kommer til regionen en matopplevelse som viser mangfoldet av 
det som produseres av lokalmat.
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

MÅL
• Øke sysselsettingen i landbruket og landbrukstilknyttede 

næringer. 

• Det kommunale rådgivningsapparatet overfor grønn sektor skal 
styrkes. 

• En region med etterspurte tilbydere av ubereisede 
matopplevelser fra grønn sektor. 

• Regionen skal sammen med resten av Trøndelag sette 
fotavtrykk i forbindelse med europeisk matregion 2022.

STRATEGIER 

• Orkdalsregionen skal stimulere næringen til å utvikle 
tilleggsnæringer, samt legge til rette for å satse på kortreist mat. 

• Det skal arbeides egne handlingsplaner for å øke sysselsettingen 
i landbruket og landbrukstilknyttede næringer. 

• Våre matprodusenter skal stimuleres til å fortsatt tenke utvikling 
og ta i bruk moderne driftsmidler.
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØR/VEST-LAKSEREGIONEN

KULTURBASERTE NÆRINGER 
Vår region representerer et betydelig mangfold når det gjelder variasjoner av opplevelsesnæring. 
Det varierte landskapet fra hav til fjell med alle de muligheter som knyttes til dette er sterke fortrinn 
i regionen.  Vi har et mangfoldig tilbud innen matkultur, kunst og kultur, reiselivsopplevelser, teater 
og spel, m.m. og det er stor reiselivstrafi kk i vår region. Pilegrimsleden er populær, og den går som 
kjent rett igjennom mange av kommunene i regionen både langs sjø og på land. Her har vi et stort 
utviklingspotensial.
Det er en unison enighet om at vår region representerer et betydelig mangfold når det gjelder variasjoner 
av opplevelsesnæring. Skal vi lykkes i å bli en godt synlig mat- og reiselivsdestinasjon, så handler det 
om få en bedre koordinasjon mellom våre lokale aktører, og få aktørene til å samhandle bedre. Her må 
Trøndelag Reiseliv være en aktiv medspiller. Vi skal ha søkelys på økt bærekraftig verdiskaping og tenke 
sirkulærøkonomi i alt vi gjør. 
Vi må sette oss i førersetet, og legge til rette for at vi kan dra nasjonale og internasjonale arrangementer 
til regionen, for på den måten styrke regionens attraktivitet. 
Det varierte landskapet fra hav til fjell med alle de muligheter som knyttes til dette er sterke fortrinn i 
så henseende. Vi skal utnytte og utvikle vår styrke knyttet til å tiltrekke oss og holde på den nasjonale 
turisten, og det er ingen tvil om at vi har et internasjonalt potensial på dette området. Vi må se etter 
målgrupper og besøkende som gir lav belastning og slitasje, men som gir økt verdiskaping og legger 
igjen mer penger.  
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

MÅL
• Regionen skal bli en godt synlig europeisk mat- og 

reiselivsdestinasjon gjennom bl.a. Trøndersk Matfestival og årlig 
invitere nasjonal og internasjonal presse for å synliggjøre våre 
fortrinn. 

• Det skal utarbeides en «event-kalender» for hele regionen som 
distribueres og synliggjøres i alle kanaler. 

• Regionen skal bli internasjonalt kjent og anerkjent for mat- og 
opplevelser gjennom kompetanseheving på produkt, være 
ledende på rekruttering, markedsføring og salg. 

STRATEGIER 

• Regionen skal øke verdiskapingen innen mat og reiseliv gjennom 
et tett samarbeid mellom kunnskapsmiljøer og aktørene. 

• Kommunene skal synliggjøre aktørene i alle sammenhenger og 
gi den kunnskapsstøtte som trengs for aktørene i regionen. 

• Kommunen setter lokal matproduksjon som et satsningsområde 
inn mot grunnskolens fag «Mat og Helse». 

• Regionen lager sin egen markedsføringsstrategi med tanke på 
innsalg av regionens ulike fortreffeligheter. 

• Samarbeidet med kulturinstitusjonene og museene i regionen 
styrkes.
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØR/VEST-LAKSEREGIONEN

SITATER FRA NÆRINGSLIVET

«Infrastruktur og logistikk som gir næringslivet økt konkurransekraft bør 
vektlegges. Tilgang på næringsareal er en forutsetning, og relevant kompetanse 

må være tilgjengelig.
I tillegg er det viktig at kommuneledelsen både politisk og administrativt har 

en åpen og positiv holdning til næringslivet, og at saksbehandlingen er rask og 
forutsigbar.»

“Shawcor oppfordrer kommunene og regionen til å legge til rette for strukturer 
som fremmer god og betimelig kommuniskasjon med lokalt næringsliv.  

For Shawcor vil dette kunne sammefattes i ‘responstid’.”

Hva bør kommunene og regionen vektlegge for å lykkes med å være den kraftfulle og 
attraktive  næringslivsregionen i Trøndelag og Norge som vi legger opp til?
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØR/VEST-LAKSEREGIONEN

SAMFERDSEL OG ANNEN 
INFRASTRUKTUR 

Målsettingen med all satsing innen samferdsel og infrastruktur må være at vi skal redusere regionens 
sårbarhet og øke attraktiviteten som bo- og arbeidsregion. 

Gjennom de siste årene har vi opplevd at ulike samferdselsutfordringer har vært berørt som de største 
utfordringene innenfor alle de andre strategiområdene. 

Veispørsmålene har vært langt fremme og det er uttrykt bekymring knyttet til kapasitet i forbindelse 
med videre vekst i laksetransporten, ny kampfl ybase på Ørlandet, vindkraftutbygging, omlegging av ny 
E-39 gjennom Orkanger, transport fra industriproduksjon langs Fv.65 og Fv.700 og økt pendling mellom 
kommunene. 
I tillegg ser vi en stor økning i regionens varehandel som også stiller store krav til gode 
samferdselsløsninger. Trafi kksikkerhet, redusert reisetid og Co2-fotavtrykk er viktige stikkord i denne 
sammenheng.
Regionen må også ta en klar posisjon knyttet til en utvikling som fører til økt bruk av sjøveien, både for 
person- og godstransport. I denne sammenheng må tilbudet med hurtigbåt styrkes, og fergeløsning 
mellom Hitra og Aure må realiseres.
Videre satsning av regionhavnen på Orkanger er en viktig del av logistikkløsningen i Midt Norge, men 
også videre utbygging av andre havner som Hitra kysthavn, og gods og containerhavn i Furuvika i Skaun 
vil bidra til å gjøre sjøtransport mer hensiktsmessig i regionen. 
Tilstedeværelse av god digitale infrastruktur er en premissgiver for mye av den økonomiske 
aktiviteten i det moderne samfunnet. Stadig fl ere offentlige og private tjenester blir digitalisert og god 
bredbåndsdekning er en forutsetning for at regionens befolkning skal ha et likt og fullverdig tilbud som 
mulig av en rekke sentrale tjenester. 
Regionen har fortsatt alt for mange «hvite fl ekker» langs fylkesveiene og i enkelte områder ellers, 
hvor dekningsgraden er fraværende og som skaper stor frustrasjon for brukere og som også utgjør 
er en sikkerhetsrisiko for de reisende. Pandemien relatert til Covid 19 har ellers synliggjort at vi blir 
mer digitalisert, og hjemmekontor og såkalte fjernarbeidsplasser er blitt mer enn fantasier. Det er blitt 
realiteter, noe som også vil øke muligheten for tilfl ytting, herunder også av eiere av fritidsboliger som 
erfarer fordelene med mer permanent opphold i vår region. Men det forutsetter selvsagt at den digitale 
infrastrukturen er på plass.
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

MÅL
• En bedring av frekvens på kollektivtransport (buss, tog og 

hurtigbåt) og som evner å korrespondere med hverandre. 

• Utbedringer av alle flaskehalser langs E-39 og et krafttak for 
utbedring av regionens fylkesveier.  

• Realisering av fergeforbindelse mellom Hitra og Aure. 

• Regionrådet støtter ny gods- og containerhavn i Skaun, og vil 
jobbe for en realisering av dette prosjektet. 

• Realisering av Halsafjordsambandet.

STRATEGIER 

• Regionrådets samferdselskomite skal arbeide med prioriteringer 
og holde trykke på at vedtatte prosjekter blir gjennomført. 

• Samferdsel skal være høyt prioritert i regionrådet, og 
det etableres samarbeidsarenaer med bl.a. Nordmøre, 
Fylkeskommunen, Statens vegvesen og Nye veier. 

• Det etableres en egen samferdselskomite som utarbeider og 
setter samferdselsutfordringer i regionen på dagsorden.
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

SITATER FRA NÆRINGSLIVET
Hva bør kommunene og regionen vektlegge for å lykkes med å være den kraftfulle og 

attraktive  næringslivsregionen i Trøndelag og Norge som vi legger opp til?

“Åpenhet rundt deling av kompetanse  
på tvers av bedrifter og bransjer  

styrker den enkeltes bedrifts konkurranseevne  
og bidrar til økt samhandling lokalt.” 

En hovedoppgave for kommunen – og fylket – må være å ha et 
utdanningssystem og et tilbud om utdanning og etterutdanning som kan 

forsyne bedriftene med den kompetansen de har bruk for. Dette gjelder både 
grunnutdanning, fagopplæring og videregående utdanning. 

“Viktig at region er attraktiv for å tiltrekke seg  
medarbeidere med ønsket kompetanse.

Dette går jo selvsagt på at bedriftene har attraktive jobber å tilby, men også at 
helheten er på plass med bolyst, fritidsaktiviteter, etc.”
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØR/VEST-LAKSEREGIONEN

UTDANNING, REKRUTTERING 
OG KOMPETANSE 
God og kompetent arbeidskraft er en av de viktigste suksessfaktorene både for næringslivet og 
kommunene. Regionens utfordring med å beholde og rekruttere unge arbeidstakere er betydelig i et 
samfunn preget av urbanisering og til dels sentralisering. 
Regionen har fl ere videregående skoler med et bredt yrkesfaglig utdanningstilbud i sitt nedslagsfelt, og 
vi har et stort fortrinn ved at vi har denne desentraliserte skolestrukturen i regionen. 
Spørsmål man kan stille seg er: Hvordan fremskaffe sårt tiltrengt kompetent arbeidskraft gjennom 
yrkesfaglig utdanningstilbud og tilby nok læreplasser for våre ungdommer? 
Det er viktig å motivere fl ere bedrifter til å ta inn lærlinger, samarbeide med studentene ved NTNU og 
Nord Universitet, og aktivt bruke traineeordningene i regionen. 
For å lykkes i arbeidet må det samarbeides godt både lokalt og regionalt mellom aktører med ansvar for 
opplæring, bedriftsutvikling og omstilling av både personer og bedrifter. 
Det blir også viktig å legge noen strategier, og utnytte fordelen vi har ved at vi har våre vg. skoler sentralt 
plassert i regionen.
Deler av næringslivet har utfordringer med å skaffe den kompetansen det trenger, og de etterspør både 
yrkesfaglig, høyere yrkesfaglig og akademisk kompetanse. 
For å sikre tilgang til kompetanse i næringslivet, er det viktig at våre ungdommer tar gode og informerte 
valg som fører til arbeid, og som gir den enkelte muligheter til å utvikle sin kompetanse gjennom livet. 
Dette må sikres gjennom profesjonell karriereveiledning ved våre grunnskoler og videregående skoler, og 
systematisk samarbeid mellom skole og arbeidsliv fra barnehage til universitet.
Et annet fortrinn som regionen har, er at vi er tett på NTNU-miljøene og «teknologihovedstaden» 
Trondheim. Dette fortrinnet må utnyttes enda mere for vår region. 
Når det gjelder de som velger å ta høyere utdanning, så må vi evne å utnytte den kompetansen de blir 
sittende med, og få fl est mulig av disse studentene til å bosette seg i vår region etter endt studieløp. 
Regionen er også avhengig av utenlandsk arbeidskraft, og mange er vertskommuner for asylsøkere og 
fl yktninger. 
Et mangfoldig arbeidsliv bidrar til god integrering. Møter mellom folk med kompetanse fra ulike 
bakgrunner kan utvikle tanker og ideer til nye, innovative løsninger i vårt lokale næringsliv. Mange 
innvandrere har bl.a. kompetanse fra andre land som gir store muligheter for nye og eksisterende 
virksomheter. 
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MÅL
• Antall fag- og svennebrev i regionen skal økes fra ca. 250 til 400 

innen 2030.

• Andelen befolkning over 16 år med høyere utdanning skal økes 
fra 18,2% til 21 % innen 2030.

• Flere av stillingene som krever høyere utdanning skal besettes 
av folk som bor i regionen.

• Regionen skal etablere et eget studieverksted for desentralisert 
høgskoleutdanning. Dette gjøres i tett samarbeid med NTNU.

STRATEGIER
• Regionen skal øke andelen innbyggere med høyere utdanning, 

og som dermed bidrar til å heve kompetansenivået i regionen.

• Regionen skal beholde dagens yrkesskoletilbud og fagskoler, 
og ha tilbud om yrkesopplæring som gjenspeiler næringslivets 
behov.

• Det skal utarbeides informasjon som viser næringslivets behov.
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SITATER FRA NÆRINGSLIVET

«Infrastruktur og logistikk som gir næringslivet økt konkurransekraft bør 
vektlegges. Tilgang på næringsareal er en forutsetning, og relevant kompetanse 

må være tilgjengelig.
I tillegg er det viktig at kommuneledelsen både politisk og administrativt har 

en åpen og positiv holdning til næringslivet, og at saksbehandlingen er rask og 
forutsigbar.» 

“Kommunen og regionen må framsnakke næringslivet og de enkelte bedrifter når 
de har mulighet for det, og legge til rette for at bedriftene kan utvikle seg. Det er 

viktig at alle de aktuelle etatene og ikke bare politikerne er delaktige i dette.”
 

“Jeg vil vektlegge at det er viktig å utvikle næringslivet i hele regionen.” 

“Jeg har klokketro på å utvikle og styrke næringsklynger som vi f.eks har 
her på Meldal Næringssenter, og som  treklyngen som på Storås. Attraktive 

klynger ,gir synergier bedriftene imellom,  
og økt interesse for nyetableringer i disse klyngene.”

Hva bør kommunene og regionen vektlegge for å lykkes med å være den kraftfulle og 
attraktive  næringslivsregionen i Trøndelag og Norge som vi legger opp til?
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UTVIKLING AV RAMMEVILKÅR 
FOR INDUSTRIEN 

STRATEGIOMRÅDE 
5 
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STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØR/VEST-LAKSEREGIONEN

UTVIKLING AV RAMMEVILKÅR 
FOR INDUSTRIEN 

Vår region står fram som en svært betydningsfull industriregion. 
Industrien er preget av å ha svært høy kompetanse og velutviklede miljø for produksjon. Innenfor fl ere av 
bransjene er vår industri verdensledende både med hensyn til teknologi og miljø. 
Regionen har lange og sterke industritradisjoner. Mange av de store industribedriftene har utenlandske 
eiere, men det er også fl ere viktige industribedrifter som eies nasjonalt og lokalt. 
En regional næringsplan vil selvsagt ha industriens arbeidsvilkår som en av de viktigste prioriteringene. 
Sammen med havbruksmiljøene på kysten og petroleumsindustrien på Tjeldbergodden er det lokale 
industrivirksomheten som bidrar til at det innenfor regionen fi nnes et stort potensial til å utvikle seg som 
fylkets tyngdepunkt.
De største industribedriftene i regionen fi nnes innenfor prosessindustrien, petroleumsrelatert industri, 
havbruksindustri og offshore relaterte leverandørindustri. 
I tillegg til dette, er det betydelig mekanisk industri og en god del trebearbeidende industri i regionen. 
Industri innebærer miljøpåvirkning og utslipp. 
Våre industribedrifter har de siste årene jobbet aktivt for å heve kvaliteten på miljøarbeid og miljøtiltak, 
samt å gå foran som et godt eksempel både nasjonalt og internasjonalt. Det er investert betydelige 
midler i renseteknologi og prosessforbedringer, og det er utviklet god kompetanse på dette feltet. Dette 
handler om samfunnsansvar og søkelys på bærekraft. 
Et annet ledd i arbeidet for en bærekraftig utvikling innen industrien, er å opparbeide enda større 
kompetanse lokalt innen framtidsrettet teknologi, samt å initiere til satsing på nye industrielle 
virksomheter innenfor miljøteknologi.
Regionen må også ta aktive valg, og legge strategier for å tiltrekke seg større internasjonale bedrifter/
selskaper som vil være av nasjonal betydning og som vil kreve tilgang til store næringsarealer, nok vann 
og energi. 
Verden vil trenge fl ere mineraler og regionen må se på mulighetsrommet som fi nnes for utvinning på 
dette området. Bergverksindustri og utnyttelse av regionens muligheter for utvinning av mineraler bør 
synliggjøres.
Offentlig og privat sektor må holde trykke oppe med å utvikle tverrfaglig samarbeid mellom 
produksjonsmiljøene, teknologimiljøene og FOU-aktørene i regionen, og utvikle mulighetene for å skape 
nye produkter, tjenester, prosesser og samarbeid.
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MÅL
• Alle kommuner skal ha ferdigregulerte arealer til 

næringsvirksomhet. 

• Havnene skal bygges ut og videreutvikles med tanke på 
fremtidig behov. 

• Industrien skal ha pålitelig og konkurransedyktig tilgang på 
energi. 

• Regionens industri skal være i ledende posisjon i Midt-Norge.

STRATEGIER 

• Vår industri skal være miljøvennlig og bærekraftig. 

• Regionens industri må sikres kompetansekraft gjennom riktig og 
nok kompetanse for fremtidig utvikling. 

• Havbruksnæringen skal settes i stand til å ta ut det store 
vekstpotensialet som ligger i næringen. 

• SINTEF og NTNU skal være samarbeidspartnere i 
endringsprosesser og det offentlige må bidra med sine 
støttetiltak. 

• Være en pådriver for omstilling av industri i retning av økt 
bærekraft.
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SITATER FRA NÆRINGSLIVET

“Som leder for en stor lokal virksomhet i petroleumsindustrien er det naturlig å 
påpeke viktigheten av hva kommunen og andre myndighetsorganer gjør for å 

tilrettelegge for overgangen til en ny helhetlig energi og klimapolitikk.  
Det kan være infrastruktur som krafttilgang, legge til rette for klyngeutvikling og 

nye virksomheter som bygger opp under ambisjonen om å være  
karbonnøytral i 2050.  

For å få det til trenger vi en politikk som er balansert,  
hvor de forskjellige elementene henger sammen og det kommersielle 

rammeverket fremmer denne overgangen.”

Hva bør kommunene og regionen vektlegge for å lykkes med å være den kraftfulle og 
attraktive  næringslivsregionen i Trøndelag og Norge som vi legger opp til?
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DET GRØNNE SKIFTET, 
BIOØKONOMI OG 

SIRKULÆRØKONOMI

STRATEGIOMRÅDE 
6 
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DET GRØNNE SKIFTET, BIOØKONOMI 
OG SIRKULÆRØKONOMI. 

Vi må framheve mulighetene for ny industri og deltakelse i det grønne skiftet basert på et godt nok 
utbygd nett, og bruk og foredling av kortreist fornybar kraft fra både vann og vind
Dette handler om å øke verdiskapingen vår med mindre samlet miljøpåvirkning og betydelig lavere 
klimautslipp.
Næringslivet i regionen er i et historisk perspektiv, basert på en vekst som tar utgangspunkt i den rike 
industrihistorien, jord, skogbruk og fi ske og en sterk havbruksnæring. Klimaendringene krever nye 
hensyn og løsninger i alle sektorer. Ressursutnyttelsen handler om å jobbe frem en kretsløpstankegang 
for å skape sirkulærøkonomi. 
Samfunnet må igjennom et grønt skifte, det må skje en overgang til produkter og tjenester som gir 
betydelig mindre negative konsekvenser for klima og miljø enn i dag. Det vil være krevende, men 
selvsagt fullt mulig.
Hvis vi skal nå målene i Parisavtalen krever det en omstilling som omfatter alle samfunnsområder og 
aktører. Innovasjon og teknologiutvikling er en av nøklene til det grønne skiftet, og næringslivet en sentral 
kraft. 
Som offentlige aktører, må vi sørge for riktige rammevilkår, en framtidsrettet infrastruktur og en 
bærekraftig natur- og arealforvaltning.
Det grønne skiftet gir utfordringer, men ikke minst muligheter for vårt lokale næringsliv, og vi skal først 
og fremst se på det som en mulighet. Gjennom samarbeid mellom næringsliv, utdanningsinstitusjonene 
og offentlig sektor har vi muligheter til å bli den ledende bioregionen i Trøndelag. Kommunens rolle 
blir å være den aktive medspilleren for videre utvikling, skaffe nødvendige arealer og bidra til sterkere 
klyngesamarbeid. Regionen ønsker å ta sin del av ansvaret for å skape et mer klimavennlig samfunn. 
Det skal være lett å leve miljøvennlig. 
Et grønt skifte innebærer endringer i alle deler av samfunnet og det grønne skiftet må ha fokus i 
medlemskommunenes egne strategiske planer.

Bioøkonomi er verdiskaping basert på bærekraftig utnyttelse av fornybare biologiske ressurser. 
Regionen har intakte verdikjeder både innen landbruk, skogbruk og havbruk.
Trøndelag fylkeskommune sin strategi innenfor innovasjon og nyskaping behandler bioøkonomi som 
et av de prioriterte innsatsområdene, og i vår region står de grønne næringene sterkt. Jordbruk og 
skogbruk bidrar til en sentral del av sysselsettingen i fl ere av våre kommuner.
Manglende avvirkning i skogen har lenge vært en stor utfordring også i vår region.
Lensa Vest er et skognettverk som dekker kommunene Skaun, Orkland, Rindal, Surnadal, Heim, Aure 
og Hitra. Nettverket er organisert som et prosjekt med formål å sørge for økt aktivitet i skogbruket i 
Trøndelag og Møre og Romsdal. 
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MÅL
• Det skal stimuleres til at jord- og skogbruk er best på bruk av ny 

teknologi. 

• Det skal satses målrettet på klima og miljø offentlig finansiert 
forskning, innovasjon og teknologiutvikling. 

• Kommunene må bidra med systemer og tilrettelegge for at det 
blir attraktivt å tenke sirkulært for industri, næringsliv og oss 
forbrukere. 

• FN sine bærekraftsmål skal gjelde i alle sammenhenger. 

STRATEGIER 

• Regionen skal ligge langt fremme i å drive moderne skogbruk, 
og vil støtte prosjekter som Lensa-prosjektet. 

• Et godt samarbeid med næringslivet blir avgjørende for å følge 
opp strategien for grønn konkurransekraft i regionen. 

• Strategien for grønn konkurransekraft skal peke ut veien mot et 
nullutslippssamfunn, ikke et nullvekstsamfunn. 

• Det etableres en fast møteplass for strategiske diskusjoner med 
næringslivet om omstillingen til lavutslippssamfunnet. 

Når det gjelder sirkulærøkonomi, så må bevege oss i retning av et mer bærekraftig forbruksmønster, 
hvor vi beholder ressursene i kretsløpet så lenge som mulig, samtidig som vi sikrer ny verdiskaping. 
Avfall som konsept vil forsvinne, og ressursene forblir i økonomien ved gjenbruk, reparasjon, oppussing/
forbedring og materialgjenvinning. Her kan regionens kommuner være en pådriver og premissleverandør 
inn mot nye klimavennlige næringer. 
I regionen har man flere bedrifter og prosjekter som er gode operative eksempler på sirkulærøkonomi i 
praksis bl.a. Thamsklyngen. 
Prosjekter innenfor sirkulærøkonomi vil bidra til økt samarbeid mellom kommune og privat næringsliv, 
og ytterligere samhandling med innovasjons og FoU-miljøene i Trøndelag. Også internasjonale 
kompetansemiljøer er sentrale i denne sammenhengen.
Vi kommer heller ikke utenom EGD. Dette er Europas grønne vekststrategi.
Denne beskriver en helhetlig tilnærming i EUs klima- og miljøpolitikk, og går på tvers av politikkområder. 
Den ivaretar og innlemmer bærekraft i videre politikkutforming. 
Det overordnede målet med EDG er å gjøre Europa klimanøytral innen 2050.
Målet er å sikre en mer bærekraftig og sirkulær økonomisk utvikling med mindre forurensning og lavere 
klimagassutslipp, bedre helse, økt livskvalitet og nye arbeidsplasser. Den vektlegger et bredt partnerskap 
med både næringsliv, kommuner og regioner. 
En viktig del av EDG er klassifiseringsordningen for bærekraftig finans, også kalt taksonomien. Den 
skal etablere en felles forståelse av hvilke aktiviteter og investeringer som kan klassifiseres som 
bærekraftige. Hvis en virksomhet ikke blir regnet som «grønn» i henhold til taksonomien, kan dette 
medføre at det f.eks. blir dyrere og vanskeligere å få lån. På lang sikt kan det også påvirke muligheten til 
å få statsstøtte eller forskningsmidler fra EU.  

33



STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØR/VEST-LAKSEREGIONEN

OG REGIONRÅDET
MEDLEMSKOMMUNENE 
FORVENTNINGER TIL

SNP strekker seg fram til 2025, og målene i planen 
tilstrebes å bli fulgt opp i de årlige budsjettprosessene 
blant medlemskommunene. (handlings- og 
økonomiplanen). 

Det skal fokuseres på følgende: 

1. Kommunene skal ha stort fokus på å yte god service, 
rask      saksbehandlingstid og tilrettelegging for innbyggere og 
næringsliv.

2. Kommunene skal sikre bred forankring i næringssaker 
kommunen engasjerer seg i. Kommunen skal fange opp og gi 
støtte til næringsekspansjoner og nyetablerere.

3. Kommune skal etablere et tettere samarbeid med NTNU og FoU-
miljøene i teknologihovedstaden Trondheim. Formelle samarbeid 
på høyest mulig nivå skal etableres innen utgangen av 2023.

4. Kommunene skal ha en tydeligere synkronisering mellom 
utdanning og næringslivets kompetansebehov i regionen. 
Kommune skal legge til rette for å skape arenaer der 
næringslivet, utdanningssektoren, NAV, innovasjonsselskaper og 
det off entlige møtes.

5. Kommunen som organisasjon, næringsforeninger og 
næringshage skal ta på seg ansvar for å skape arenaer som 
forsterker næringsutvikling og eksisterende klyngesamarbeid og 
som også kan legge grunnlaget for nye klyngesamarbeid..
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6. Studiested for høyere utdanning skal etableres i regionen innen 
2023.

7. Kommunene skal i hele planperioden søke å utvikle og 
fremskaff e gryteklare arealer som står til disposisjon når 
næringslivsaktører henvender seg. 
Regionen skal innen 2025 enes om attraktive næringsareal og 
legge til rette for store industriprosjekter som krever ekstra mye 
areal, energi og vann. 

8. Regionrådet og kommunene skal aktivt søke strategisk viktige 
eksternfi nansierte prosjekter, gjerne i samarbeid med andre 
aktører.

9. Kommunene skal gå foran i å ta i bruk ny teknologi i smarbeid 
med aktuelle aktører i næringslivet.

10.Regionen skal i løpet av 2022, i samarbeid med lokale 
reiselivsaktører og Trøndelag reiseliv, ha utarbeidet en reiseliv/
opplevelsespakke som kan selges på markedet og brukes av 
medlemskommunene.
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AURE 
KOMMUNE

Cu per veniam splendide, nam nisl dicam propriae ex. Etiam iudicabit cu 
nec. Mundi aliquid complectitur nec ea. At nusquam disputando eos, eos zril 
doctus apeirian id, his an epicuri mediocrem prodesset. 

STYRKER MULIGHETER

SVAKHETER TRUSLER

KOMMUNE
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HYTTER
2020
1 361

HYTTER

Utdanningsnivå over 16 år 2019
Univ/Høgskole - kort 17,90 %
Univ/Høgskole - lang 3,80 %
Høyere utdanning 21,70 %
Snittet i Trøndelag  34,00 %

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

FOLKETALLET
3. KVARTAL 2020

3 487
INNBYGGERE

37



FRØYA 
KOMMUNE

Cu per veniam splendide, nam nisl dicam propriae ex. Etiam iudicabit cu 
nec. Mundi aliquid complectitur nec ea. At nusquam disputando eos, eos zril 
doctus apeirian id, his an epicuri mediocrem prodesset. 

STYRKER MULIGHETER

SVAKHETER TRUSLER

KOMMUNE
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HYTTER
2020
1 070

HYTTER

Utdanningsnivå over 16 år 2019
Univ/Høgskole - kort 17,90 %
Univ/Høgskole - lang 3,10 %
Høyere utdanning 21,60 %
Snittet i Trøndelag  34,00 %

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

FOLKETALLET
3. KVARTAL 2020

5 181
INNBYGGERE
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HEIM 
KOMMUNE

Cu per veniam splendide, nam nisl dicam propriae ex. Etiam iudicabit cu 
nec. Mundi aliquid complectitur nec ea. At nusquam disputando eos, eos zril 
doctus apeirian id, his an epicuri mediocrem prodesset. 

STYRKER MULIGHETER

SVAKHETER TRUSLER

KOMMUNE
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HYTTER
2020
1 896

HYTTER

Utdanningsnivå over 16 år
Snitt av Hemne og Halsa 2019
Univ/Høgskole - kort 16,25 %
Univ/Høgskole - lang 3,25 %
Høyere utdanning 19,50 %
Snittet i Trøndelag  34,00 %
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FOLKETALLET
3. KVARTAL 2020

5 924
INNBYGGERE
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HITRA 
KOMMUNE

Cu per veniam splendide, nam nisl dicam propriae ex. Etiam iudicabit cu 
nec. Mundi aliquid complectitur nec ea. At nusquam disputando eos, eos zril 
doctus apeirian id, his an epicuri mediocrem prodesset. 

STYRKER MULIGHETER

SVAKHETER TRUSLER

KOMMUNE
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HYTTER
2020
1 927

HYTTER

Utdanningsnivå over 16 år 2019
Univ/Høgskole - kort 16,40  %
Univ/Høgskole - lang 5,00 %
Høyere utdanning 21,40 %
Snittet i Trøndelag  34,00 %

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

FOLKETALLET
3. KVARTAL 2020

5 124
INNBYGGERE
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ORKLAND 
KOMMUNE

Cu per veniam splendide, nam nisl dicam propriae ex. Etiam iudicabit cu 
nec. Mundi aliquid complectitur nec ea. At nusquam disputando eos, eos zril 
doctus apeirian id, his an epicuri mediocrem prodesset. 

STYRKER MULIGHETER

SVAKHETER TRUSLER

ORKLAND 
KOMMUNE

GODT ETABLERTE BEDRIFTER BØR VÆRE MER FORSKNINGS OG 
UTVIKLINGSORIENTERTE

DEFINERE PROSJEKTER OG SØKE 
OFFENTLIG FINANSIERING BÅDE
PÅ UTVIKLING OG FORSKNING

ENDRINGER I MARKEDET - 
KJØPSADFERD - KOMPETENT

ARBEIDSKRAFT - LEVERANSER - 
LØNNSOMHET I FOKUS PÅ

BÆREKRAFT OG KLIMAAVTRYKK
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Utdanningsnivå over 16 år
Snitt av Orkdal, Meldal, Snillfjord og 
Agdenes

2019

Univ/Høgskole - kort  16,60 %
Univ/Høgskole - lang 3,25 %
Høyere utdanning 19,85 %
Snittet i Trøndelag  34,00 %

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

FOLKETALLET
3. KVARTAL 2020

18 300
INNBYGGERE

HYTTER
2020
4 527

HYTTER
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RENNEBU 
KOMMUNE

Cu per veniam splendide, nam nisl dicam propriae ex. Etiam iudicabit cu 
nec. Mundi aliquid complectitur nec ea. At nusquam disputando eos, eos zril 
doctus apeirian id, his an epicuri mediocrem prodesset. 

STYRKER MULIGHETER

SVAKHETER TRUSLER

KOMMUNE
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HYTTER
2020
2 042

HYTTER

Utdanningsnivå over 16 år 2019
Univ/Høgskole - kort 15,60 %
Univ/Høgskole - lang 2,80 %
Høyere utdanning 18,40 %
Snittet i Trøndelag  34,00 %
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FOLKETALLET
3. KVARTAL 2020

2 443
INNBYGGERE
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RINDAL 
KOMMUNE

Cu per veniam splendide, nam nisl dicam propriae ex. Etiam iudicabit cu 
nec. Mundi aliquid complectitur nec ea. At nusquam disputando eos, eos zril 
doctus apeirian id, his an epicuri mediocrem prodesset. 

STYRKER MULIGHETER

SVAKHETER TRUSLER

KOMMUNE
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HYTTER
2020
934

HYTTER

Utdanningsnivå over 16 år 2019
Univ/Høgskole - kort 18,50 %
Univ/Høgskole - lang 3,10 %
Høyere utdanning 21,60 %
Snittet i Trøndelag  34,00 %
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FOLKETALLET
3. KVARTAL 2020

1 991
INNBYGGERE
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SKAUN 
KOMMUNE

Cu per veniam splendide, nam nisl dicam propriae ex. Etiam iudicabit cu 
nec. Mundi aliquid complectitur nec ea. At nusquam disputando eos, eos zril 
doctus apeirian id, his an epicuri mediocrem prodesset. 

STYRKER MULIGHETER

SVAKHETER TRUSLER

KOMMUNE

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

• Markedsnær
• Gode kommunikasjoner / 
transportveier og -tjenester
• Kompetansenær
• Utdannet befolkning (over 
gjennomsnitt)
• Gode muligheter for 
boligutbygging
• Mulig lokalitet for etablering av 
havn
• Ledig kapasitet på skoler og 
barnehager

* Markedsnærhet
* Understøtte private
   utviklingstiltak / prosjekter for
   næringsarealer
* Revidere KPA slik at den møter 
   behovene i næringer på en bedre
   måte
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HYTTER
2020
588

HYTTER

Utdanningsnivå over 16 år 2019
Univ/Høgskole - kort 22,20 %
Univ/Høgskole - lang 6,60 %
Høyere utdanning 28,80 %
Snittet i Trøndelag  34,00 %

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR TRØNDELAG SØRVEST-LAKSEREGIONEN

FOLKETALLET
3. KVARTAL 2020

8 377
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Trøndelag sørvest- 
Lakseregionen 

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 20/2661    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - VR EXPRESS V/MATHIAS RAKBJØRG 

KLAGE PÅ AVSLAG 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet opprettholder tidligere vedtak – søknad om tilskudd fra 

kommunalt næringsfond avslås 

 

2. Saken forelegges kommunestyret for endelig behandling 

 

 

Vedlegg: 

 

 Samlet saksframstilling – 20/2661-4 

 Klage fra søker – 20/2661-6 

 

Nye saksopplysninger:   

 
I Sak Formannskept sak 64/21 – Kommunalt næringsfond 2020 – VR Expressv/ Mathias Rakbjørg 

ble følgende vedtak fattet: 

«Saken utsettes. Det bes om dokumentasjon på om grunnlaget for vedtak er riktig. Det bes om 

dokumentasjon på om det finnes andre som driver med samme type næring, og om dette dermed 

blir konkurransevridende» 

Nye vurderinger jfr protokolltifførsel: 

Det ble søkt om tilskudd på 200.000 kr til innkjøp av: 

 Båthenger 

 Bilhenger 

 Varebil 

 

Total investering på 663.086 kr. 

Ved revisjon av næringsfondets vedtekter og retningslinjer, ble det innført flere og tydeligere 

vurderingskriterier. 



1. Konkurransevridning – Det er flere som driver med transport og det er flere som driver med 

utleie av hengere og biler, bl a Frøya Auto og Titran Bil og Dekkservice 

2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender – Søker 

hevder at det er en tjeneste som ikke dekkes av dagens tilbud - fra eksisterende tilbydere 

3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – Det er en deltidsvirksomhet pt, 

men eier har til hensikt å utvikle den til fulltidsvirksomhet 

4. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige. Samtlige objekt 

det søks tilskudd for, varebil, bilhenger og båthenger anses som lett omsettelige produkter 

på bruktmarkedet. PÅ finn.no; bilhenger – 16.000 treff, båthenger – 868 treff 

 

Kommunedirektøren har gjort en samlet vurdering i henhold til nye vurderingskriteringer og derfor 

foreslått at søknaden avslås. 

_________ 

 

Saksopplysninger: 

 

Søknaden ble behandlet i Formannskapet den 02.03.2021 - sak 45/21. Søknaden ble avslått 

med følgende begrunnelse: 

 

 Det er flere som driver med transport og det er flere som driver med utleie av hengere 

og biler. Tilskuddet kan oppleves som konkurransevridende  

 Det er en deltidsvirksomhet pt, men eier har til avsikt å utvikle den til 

heltidsvirksomhet. For tiden er det en binæring  

 Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige  

 

Melding om vedtak ble sendt til søker 03.03.2021. 

 

Kommunen har mottatt klage fra søker: 

 

 

 

 

Klage 23.03.2021 

 

Viser til deres vedtak om å avvise min søknad på å gå til investeringer i mitt firma VR 

Ekspress, mener at dette vedtaket er avslått på feil grunnlag. For det første så har dere 

avslått dette med å argumentere for at det er flere som driver småfrakt av varer og tjenester 

i Frøya Kommune. Pr dags dato er det ingen flere som driver med slik småfrakt av varer og 

tjenester så derfor er det ikke noe konkurranse påvirkende over de større frakttjenester som 

drives på denne øya . Samtidig avviser dere søknaden min på grunnlag av at dette drives 

som en biinntekt utover den vanlige jobben min. Vet av flere som har stått fram og mottatt 

kommunalt næringsfond for det om de har en biinntekt og en 100% stilling som man lever 

av. Her kan dere se blant annet i media den senere tid. Vennligst behandle søknaden min på 

nytt på lik linje/ grunnlag som dere gir de andre med biinntekt kommunalt støtte. 

 

Kommentarer til klagen 

 



Vurderingene som gjøres baseres på flere elementer. Dette ble klart ved endring av 

tildelingskriteriene. Heltid/ deltid er en av flere elementer som vurderes. At tilskuddet skal 

være utløsende, har alltid vært viktig. Det ble søkt om tilskudd til investering i bilhenger, 

båthenger og varebil. Disse anses som lett omsettelige. 

 

Vurdering: 

 

I henhold til Forvaltningsloven § 28 kan enkeltvedtak påklages av en part eller annen med 

rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest 

overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). 

For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om 

kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter 

disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte 

klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget.  

Klagen behandles i formannskapet for ny vurdering og eventuell endring av vedtaket. Om 

formannskapet opprettholder tidligere vedtak, oversendes klagen til kommunestyret for 

endelig avgjørelse. 

 

Forvaltningsloven § 29 beskriver fristen for å klage, og at den er 3 uker fra det tidspunkt 

underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagefristen er ikke 

oversittet. 

 

Kommunedirektøren er av den oppfatning at ingen ny informasjon har tilkommet i saken. 

Kommunedirektøren tilrår derfor at vedtaket opprettholdes. 

 

1. Formannskapet opprettholder tidligere vedtak – søknad om tilskudd fra kommunalt 

næringsfond avslås 

2. Saken forelegges kommunestyret for endelig behandling 

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 13.04.2021 

Sak: 64/21  Arkivsak: 20/2661 

 

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - VR EXPRESS V/MATHIAS 

RAKBJØRG  

 

Vedtak: 

 

Saken utsettes. 

Det bes om dokumentasjon på om grunnlaget for vedtak er riktig. 

Det bes om dokumentasjon på om det finnes andre som driver med samme type næring, og om dette 

dermed blir konkurransevridende. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

Formannskapets behandling i møte 13.04.21: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av rep. Knut Arne Strømøy: 
 

Saken utsettes. 

Det bes om dokumentasjon på om grunnlaget for vedtak er riktig. 

Det bes om dokumentasjon på om det finnes andre som driver med samme type næring, og om dette dermed blir 

konkurransevridende. 

 

Enstemmig. 

 

 



Fra: Mathias Rakbjørg [Vrexpress@hotmail.com] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 23.03.2021 08:31:49 

Emne: Klage ifht næringsstøtte 

Vedlegg:  

Viser til deres vedtak om å avvise min søknad på å gå til investeringer i mitt firma VR Ekspress,  mener at dette 
vedtaket er avslått på feil grunnlag. For det første så har dere avslått dette med å argumentere for at det er flere 

som driver småfrakt av varer og tjenester i Frøya Kommune. 

Pr dags dato er det ingen flere som driver med slik småfrakt av varer og tjenester så derfor er det ikke noe 

konkurranse påvirkende over de større frakttjenester som drives på denne øya . Samtidig avviser dere søknaden 

min på grunnlag av at dette drives som en biinntekt utover den vanlige jobben min. Vet av flere som har stått 

fram og mottatt kommunalt næringsfond for det om de har en biinntekt og en 100% stilling som man lever av. 

Her kan dere se blant annet i media den senere tid. 

 

Vennligst behandle søknaden min på nytt på lik linje/ grunnlag som dere gir de andre med biinntekt kommunalt 

støtte. 

 
Mvh Mathias Rakbjørg 

Vr express  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: U01  

Arkivsaksnr.: 20/2662    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - STS VAKTMESTERTJENESTEN 2 

KLAGE PÅ AVSLAG 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Formannskapet opprettholder tidligere vedtak – søknad om tilskudd fra 

kommunalt næringsfond avslås 

 

2. Saken forelegges kommunestyret for endelig behandling 

 

 

Vedlegg: 

 

 Samlet saksframstilling – 20/2662-4 

 Klage 1 fra søker – 20/2662-6 

 Klage 2 fra søker – 20/2662-7 

 

Nye saksopplysninger:   

 
I Sak Formannskapets sak 65/21 – Kommunalt næringsfond 2020 – STS Vaktmestertjenesten 2,  

ble følgende vedtak fattet: 

«Saken utsettes. Det bes om dokumentasjon på om grunnlaget for vedtak er riktig. Det bes om 

dokumentasjon på om det finnes andre som driver med samme type næring, og om dette dermed 

blir konkurransevridende» 

Nye vurderinger jfr protokolltifførsel: 

Det ble søkt om tilskudd på 200.000 kr til innkjøp av: 

 Minigraver m/ henger, Total investering på 599.000 kr. 

 

Ved revisjon av næringsfondets vedtekter og retningslinjer, ble det innført flere og tydeligere 

vurderingskriterier. 

1. Konkurransevridning – Det er flere som driver med utleie av minigraver på Frøya. Det er gitt 

støtte til Hammervik Service i 2020 og flere entreprenører har gravemaskiner i forskjellige 

størrelser til utleie, med og uten fører 



2. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender – 

Tjenestene er etterspurt på Frøya. Søker hevder at det er en tjeneste som ikke dekkes av 

dagens tilbud - fra eksisterende tilbydere 

3. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring – Det er en deltidsvirksomhet pt, 

men eier har til hensikt å utvikle den til fulltidsvirksomhet 

4. Lettomsettelige varer – Investeringsobjektet anses som lett omsettelig. Minigraver anses 

som lett omsettelige produkt på bruktmarkedet, med bl a 317 treff på finn.no 

 

Kommunedirektøren har gjort en samlet vurdering i henhold til nye vurderingskriteringer og derfor 

foreslått at søknaden avslås. 

 

Saksopplysninger:  

 

Søknaden ble behandlet i Formannskapet den 02.03.2021 - sak 39/21. Søknaden ble avslått 

med følgende begrunnelse: 

 

 Det er flere som driver med utleie av utstyr. Tilskuddet kan oppleves som 

konkurransevridende  

 Det er en deltidsvirksomhet pt, men eier har til avsikt å utvikle den til 

heltidsvirksomhet. For tiden er det en binæring  

 Lettomsettelige varer – Investeringsobjektene anses som lett omsettelige  

 

Melding om vedtak ble sendt til søker 03.03.2021. 

 

Kommunen har mottatt to klager fra søker: 

 

 

 

Klage 22.03.2021 

 

Viser til søknaden min i d kommunale næringsfondet den 08.10.20, der jeg søker om 

investeringer til mitt selskap STS Vaktmestertjenester, viser til at jeg fikk innvilget denne 

søknaden, men fikk den 30.11.20 baeskjed om å trekke tilbake min søknad da investering har 

skjedd før søknaden var innvilget. Dette fikk jeg beskjed om fra Nils Jørgen Karlsen, med 

anmodning om å sende en ny søknad, jeg ga beskjed om at jeg ønsket ikke å trekke tilbake 

min søknad, da denne var innvilget, men han mente at jeg kunne sende en ny søknad om ting 

jeg ikke har investert i enda. Dette gjorde jeg den 12 november 2021, på nyåret altså Januar 

2021 tok jeg kontakt med å høre med Nils Jørgen har sett på den, å da fikk jeg beskjed om at 

søknader blir tatt slik de kommer inn til kommunen. Snakket med noen i februar som hadde 

fått innvilget søknaden sin, men at den de sendte ble innvilget på under en uke, altså i 

februar. At folk har annet arbeid enn ett enkeltmannsforetak det er ganske normalt , men at 

folk i kommunen melder seg inhabil for at jeg jobber til Frøy, den skjønner jeg ikke. Det er 

flere som har søkt det kommunale næringsfondet som har fått innvilget sin søknad uten at de 

personene har meldt inhabilitet pga de jobber i Frøy. Flere har også søkt næringsfondet på 

nyåret å fått innvilget søknaden sin for de om de har 100% stilling å leve av. Føler at 

kommunen bør ta alle sammen under samme kam, å ikke kappe hode av meg som prøver å få 

til noe. Alle mailer jeg har fått fra de i d kommunale næringsfondet kan ettersendes om 



ønskelig. Om folk må foreta investeringene sine kjapt så kan ikke kommunen gi avslag fordi 

om disse må foreta investeringen kjapt, når de søker i fondet. Og at folk i det kommunale 

næringsfondet hjelper folk til å skrive sin søknad, d er ikke bra. En søknad må de firmaene 

sende selv er min mening. Viss ikke bør alle få hjelp. Må ikke tro noe annet om at jeg 

snakker med de som får innvilget søknaden sin. 

 

Klage 25.03.2021 

 

Å i avslaget står d også at jeg driver konkurrerende virksomhet. Da lurer jeg virkelig på 

hvor mange som driver med Vaktmestertjenester her på Frøya. Ingen faktisk......Pr i dag er 

det kun meg som gir slike tjenester. Hvem leier ut minigravere, stubbfresere, Beltebåre, 

flishuggere, små verktøy, kjerneborringsutstyr pluss mye mye mere til privatkunder? Ingen 

faktisk....Og for å si det slik så sier jeg ikke opp min faste jobb før jeg har opparbeidet meg 

tillit til næringsliv, bedriftskunder og privatkunder slik at jeg kan leve på dette på heltid. D 

jeg vil med dette er faktisk likebehandling og ikke trynefaktor, som d blir gitt akkurat nå. Ett 

kommunalt Næringsfond er ett fond som de som foretar seg og har foretatt seg investeringer 

kan søke med fremlegging av kvitteringer. Dette er min mening. Å denne saken er jeg ikke 

ferdig med for å si det slik. Nei behandle alle på lik linje. Kjør samme regler. Og viss ikke 

øya har hatt behov for vaktmestertjenester så har jeg heller ikke begitt meg ut på dette... jeg 

har mang en kontrakt med store firmaer som kjøper mine tjenester, både firmaer og 

privatpersoner..... 

 

Kommentarer til klagene 

 

Formannskapet behandlet søknad fra STS Vaktrmestertjenester 10.11.2020 - sak 272/20. Det 

ble innvilget et tilskudd på 200.000 kr for innkjøp av minigraver, lift og skaphenger. Ved 

mottak av underlag for utbetaling av tilskuddet, ble det klart at investeringene allerede var 

gjort, dvs innen søknad ble innsendt. Det var også leasing/ avbetalingsordninger knyttet til 

investeringene, dvs driftskostnader og ikke investeringer. Innvilget tilskudd ble da trukket 

tilbake. Beslutningen ble tatt administrativt og formannskapet ble informert. 

Det ble da sendt inn en ny søknad på en større minigraver. Søknad mottatt 30.11.2020. Søker 

ble informert om at kommunen hadde startet en prosess for å se på næringsfondets vedtekter 

og tildelingskriterier og at det derfor ikke ble behandlet søknader før i 2021. 

 

Søker har misforstått behandling av habilitet i formannskapet. Flere medlemmer har bedt om 

at habilitet skal vurderes pga arbeidsrelaterte spørsmål. 

 

Vurderingene som gjøres baseres på flere elementer. Dette ble klart ved endring av 

tildelingskriteriene. Heltid/ deltid er en av flere elementer som vurderes. At tilskuddet skal 

være utløsende, har alltid vært viktig. Når søknad blir sendt etter at investeringen er 

gjennomført, bekrefter det at søker ikke har behov for tilskuddet for å gjennomføre 

investeringen. 

 

Vi anbefaler alle som kontakter kommunen om å ta kontakt med Blått kompetansesenter 

(BKS) for å få hjelp med å skrive søknad. Vi opplever at søknader, der BKS har vært 

invovert, er bedre, mer omfattende og inneholder informasjon som er nødvendig for 

behandling av søknader. Kriteriene er også i større grad hensyntatt. 

 

Vurdering: 



 

I henhold til Forvaltningsloven § 28 kan enkeltvedtak påklages av en part eller annen med 

rettslig klageinteresse i saken til det forvaltningsorgan (klageinstansen) som er nærmest 

overordnet det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket (underinstansen). 

For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om 

kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter 

disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte 

klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget.  

Klagen behandles i formannskapet for ny vurdering og eventuell endring av vedtaket. Om 

formannskapet opprettholder tidligere vedtak, oversendes klagen til kommunestyret for 

endelig avgjørelse. 

 

Forvaltningsloven § 29 beskriver fristen for å klage, og at den er 3 uker fra det tidspunkt 

underretning om vedtaket er kommet frem til vedkommende part. Klagefristen er ikke 

oversittet. 

 

Kommunedirektøren er av den oppfatning at ingen ny informasjon har tilkommet i saken. 

Kommunedirektøren tilrår derfor at vedtaket opprettholdes. 

 

1. Formannskapet opprettholder tidligere vedtak – søknad om tilskudd fra kommunalt 

næringsfond avslås 

2. Saken forelegges kommunestyret for endelig behandling 

 

 

 

 



Postadresse: Besøksadresse: 

 Rådhusgata 25 Telefon:  

7260 SISTRANDA SISTRANDA Telefaks:  

 

Saksprotokoll 

 
Utvalg: Formannskapet   

Møtedato: 13.04.2021 

Sak: 65/21  Arkivsak: 20/2662 

 

SAKSPROTOKOLL - KOMMUNALT NÆRINGSFOND 2020 - STS VAKTMESTERTJENESTEN 2  

 

Vedtak: 

 
 

Saken utsettes. 

Det bes om dokumentasjon på om grunnlaget for vedtak er riktig. 

Det bes om dokumentasjon på om det finnes andre som driver med samme type næring, og om dette 

dermed blir konkurransevridende. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

Formannskapets behandling i møte 13.04.21: 

 

Følgende forslag til vedtak ble fremmet av rep. Knut Arne Strømøy: 
 

Saken utsettes. 

Det bes om dokumentasjon på om grunnlaget for vedtak er riktig. 

Det bes om dokumentasjon på om det finnes andre som driver med samme type næring, og om dette dermed blir 

konkurransevridende. 

 

Enstemmig. 

 

 



Fra: Stig Tore Sørli [stig@froyeiendom.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 25.03.2021 19:50:42 

Emne: Re: Klage på vedtaket om tilbaketrekning av søknad vedr kommunalt næringsfond 

Vedlegg:  

Tilleggsinfo; 
 

Å i avslaget står d også at jeg driver konkurrerende virksomhet. Da lurer jeg virkelig på hvor mange som driver 

med Vaktmestertjenester her på Frøya. Ingen faktisk......Pr i dag er det kun meg som gir slike tjenester. Hvem 

leier ut minigravere, stubbfresere, Beltebåre, flishuggere, små verktøy, kjerneborringsutstyr pluss mye mye mere 

til privatkunder? Ingen faktisk....Og for å si det slik så sier jeg ikke opp min faste jobb før jeg har opparbeidet 

meg tillit til næringsliv, bedriftskunder og privatkunder slik at jeg kan leve på dette på heltid.  D jeg vil med 

dette er faktisk likebehandling og ikke trynefaktor, som d blir gitt akkurat nå. 

Ett kommunalt Næringsfond er ett fond som de som foretar seg og har foretatt seg investeringer kan søke med 

fremlegging av kvitteringer. Dette er min mening. Å denne saken er jeg ikke ferdig med for å si det slik. Nei 

behandle alle på lik linje. Kjør samme regler. Og viss ikke øya har hatt behov for vaktmestertjenester så har jeg 

heller ikke begitt meg ut på dette... jeg har mang en kontrakt med store firmaer som kjøper mine tjenester, både 
firmaer og privatpersoner..... 

 

Mvh Stig Tore Sørli 

 

> 22. mar. 2021 kl. 20:49 skrev Stig Tore Sørli <stig@froyeiendom.no>: 

> 

> Hei 

> 

> Viser til søknaden min i d kommunale næringsfondet den 08.10.20, der jeg søker om investeringer til mitt 

selskap STS Vaktmestertjenester,  viser til at jeg fikk innvilget denne søknaden, men fikk den 30.11.20 baeskjed 

om å trekke tilbake min søknad da investering har skjedd før søknaden var innvilget. Dette fikk jeg beskjed om 

fra Nils Jørgen Karlsen, med anmodning om å sende en ny søknad, jeg ga beskjed om at jeg ønsket ikke å trekke 
tilbake min søknad, da denne var innvilget, men han mente at jeg kunne sende en ny søknad om ting jeg ikke har 

investert i enda. Dette gjorde jeg den 12 november 2021, på nyåret altså Januar 2021 tok jeg kontakt med å høre 

med Nils Jørgen har sett på den, å da fikk jeg beskjed om at søknader blir tatt slik de kommer inn til kommunen. 

Snakket med noen i februar som hadde fått innvilget søknaden sin, men at den de sendte ble innvilget på under 

en uke, altså i februar. At folk har annet arbeid enn ett enkeltmannsforetak det er ganske normalt , men at folk i 

kommunen melder seg inhabil for at jeg jobber til Frøy, den skjønner jeg ikke. Det er flere som har søkt det 

kommunale næringsfondet som har fått innvilget sin søknad uten at de personene har meldt inhabilitet pga de 

jobber i Frøy. Flere har også søkt næringsfondet på nyåret å fått innvilget søknaden sin for de om de har 100% 

stilling å leve av. Føler at kommunen bør ta alle sammen under samme kam, å ikke kappe hode av meg som 

prøver å få til noe. 

> 
> Alle mailer jeg har fått fra de i d kommunale næringsfondet kan ettersendes om ønskelig. Om folk må foreta 

investeringene sine kjapt så kan ikke kommunen gi avslag fordi om disse må foreta investeringen kjapt, når de 

søker i fondet. 

> 

> Og at folk i det kommunale næringsfondet hjelper folk til å skrive sin søknad, d er ikke bra. En søknad må de 

firmaene sende selv er min mening. Viss ikke bør alle få hjelp. Må ikke tro noe annet om at jeg snakker med de 

som får innvilget søknaden sin. 

> 

> Mvh Stig Tore Sørli 



Fra: Stig Tore Sørli [stig@froyeiendom.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 22.03.2021 20:49:53 

Emne: Klage på vedtaket om tilbaketrekning av søknad vedr kommunalt næringsfond 

Vedlegg:  

Hei 
 

Viser til søknaden min i d kommunale næringsfondet den 08.10.20, der jeg søker om investeringer til mitt 

selskap STS Vaktmestertjenester,  viser til at jeg fikk innvilget denne søknaden, men fikk den 30.11.20 baeskjed 

om å trekke tilbake min søknad da investering har skjedd før søknaden var innvilget. Dette fikk jeg beskjed om 

fra Nils Jørgen Karlsen, med anmodning om å sende en ny søknad, jeg ga beskjed om at jeg ønsket ikke å trekke 

tilbake min søknad, da denne var innvilget, men han mente at jeg kunne sende en ny søknad om ting jeg ikke har 

investert i enda. Dette gjorde jeg den 12 november 2021, på nyåret altså Januar 2021 tok jeg kontakt med å høre 

med Nils Jørgen har sett på den, å da fikk jeg beskjed om at søknader blir tatt slik de kommer inn til kommunen. 

Snakket med noen i februar som hadde fått innvilget søknaden sin, men at den de sendte ble innvilget på under 

en uke, altså i februar. At folk har annet arbeid enn ett enkeltmannsforetak det er ganske normalt , men at folk i 

kommunen melder seg inhabil for at jeg jobber til Frøy, den skjønner jeg ikke. Det er flere som har søkt det 
kommunale næringsfondet som har fått innvilget sin søknad uten at de personene har meldt inhabilitet pga de 

jobber i Frøy. Flere har også søkt næringsfondet på nyåret å fått innvilget søknaden sin for de om de har 100% 

stilling å leve av. Føler at kommunen bør ta alle sammen under samme kam, å ikke kappe hode av meg som 

prøver å få til noe. 

 

Alle mailer jeg har fått fra de i d kommunale næringsfondet kan ettersendes om ønskelig. Om folk må foreta 

investeringene sine kjapt så kan ikke kommunen gi avslag fordi om disse må foreta investeringen kjapt, når de 

søker i fondet. 

 

Og at folk i det kommunale næringsfondet hjelper folk til å skrive sin søknad, d er ikke bra. En søknad må de 

firmaene sende selv er min mening. Viss ikke bør alle få hjelp. Må ikke tro noe annet om at jeg snakker med de 

som får innvilget søknaden sin. 
 

Mvh Stig Tore Sørli  
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