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Saknr: 41/16

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret Møtebok
Møtedato:
28.04.2016

Arkivsaksnr:
16/1328

Sak nr:
41/16

Saksbehandler:
Siv-ToveSkarshaug

Arkivkode:
033

Gradering:

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
41/16 Kommunestyret 28.04.2016

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.03.16

Forslag til vedtak:

Protokoll fra møte17.03.16godkjennessomframlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte17.03.16



Saknr: 42/16

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret Møtebok
Møtedato:
28.04.2016

Arkivsaksnr:
16/1331

Sak nr:
42/16

Saksbehandler:
Siv-ToveSkarshaug

Arkivkode:
033

Gradering:

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
42/16 Kommunestyret 28.04.2016

GODKJENNING AV SAK 26/16FRA KOMMUNESTYREMØTE 25.02.16

Forslag til vedtak:

26/16
ØYREKKA FOLKEHØGSKOLE

Vedtak:

1. Frøya kommunestyreønskerå utrede muligheten for etablering av folkehøgskolei Frøya ogber
derfor om at prosjektet tas videre.

Enstemmig.

2. En forutsetning for å gå videre med prosjektet er at det etablerereskontakt med noensomkan
tenke segå væremed å etablereogdrifte en evt folkehøgskolepå Frøya. Det er avgjørendeat en
fremtidig driver er med ogutvikler prospektet/søknaden

Vedtatt med 11 mot 10 stemmer.

3. Trøndersk Kystkompetanseengasjeressomprosjektleder.

4. Mandat for prosjektleder:
Prosjektleder utreder muligheten av å etablere en folkehøgskolei øyrekka, med desentralisert
struktur på virksomheten sominkluderer bruk av helekommunen.

Utredningen må blant annet ta for seg:

� Eierstruktur, organisering ogdriftsmodell
� Verdigrunnlag ogmål
� Konkrete forslag til linjer.
� Skoleplaner sompresenterer det pedagogiskeoppleggetogundervisningsplaner
� Tegninger av bygg oganlegg,byggebeskrivelseogkostnadsoverslag
� Finansierings- og framdriftsplan
� Driftsbudsjett for de første tre årene
� Nødvendig investering i infrastruktur og finansiering av dette.
� Markedsføring mot mulige investorer

Dette er kriterier somligger til grunn for en eventuell søknadom opprettelse av folkehøgskole.
Det bør ogsåunderveissjekkesom det er andre momentersommå utredes.

Det forutsettes også at prosjektleder benytter seg av mastergradsstudentenesin rapport og
rapporten fra Jon Arne Moen.



Saknr: 42/16

� Prosjektleder utformer en søknadom opprettelseav folkehøgskolen.
� Prosjektleder har det operativeutøvendeansvar for prosjektet og rapporterer direkte til

styringsgruppa.
� Prosjektleder er sekretær i styringsgruppen

5. Det velgesreferansepersonerbeståendeav personermed kompetanseinnen

� Pedagogikk
� Etablering av folkehøyskole
� Drift av folkehøyskole
� Annen relevant kompetanse.
� Jon Arne Moen

Referansepersonerer kompetansepersonersomstyringsgruppen og prosjektleder innhenter
ogsparrer med ved behov.Ikke en fastsatt gruppe.

6. Det settesen ramme på kr 200.000,- til formålet prosjektledelse.

7. Midlene tas fra dri ftsbudsjettet.
Enstemmig.

Kommunestyretsbehandling i møte25.02.16:

Følgendeomforenteforslag til vedtakble fremet:

1. Frøyakommunestyreønskerå utredemulighetenfor etableringav folkehøgskolei Frøyaogberderfor
om at prosjektettasvidere.

Enstemmig.

2. En forutsetningfor å gåvideremedprosjekteter at detetablerereskontaktmednoensomkantenke
segå væremedå etablereogdrifte enevt folkehøgskolepåFrøya.Det er avgjørendeat enfremtidig
driver er medogutvikler prospektet/søknaden.

Vedtattmed11 mot 10 stemmeravgitt av V, H, Spog Frp.

3. TrønderskKystkompetanseengasjeressomprosjektleder.
4. Mandatfor prosjektleder:

Prosjektlederutredermulighetenav å etablereen folkehøgskolei øyrekka,meddesentralisertstruktur
påvirksomhetensominkludererbruk avhelekommunen.

Utredningenmåblantannetta for seg:

� Eierstruktur,organiseringogdriftsmodell
� Verdigrunnlagogmål
� Konkreteforslagtil linjer.
� Skoleplanersompresentererdetpedagogiskeoppleggetog undervisningsplaner
� Tegningerav byggoganlegg,byggebeskrivelseogkostnadsoverslag
� Finansierings- og framdriftsplan
� Driftsbudsjettfor deførstetre årene
� Nødvendiginvesteringi infrastrukturog finansieringav dette.
� Markedsføringmot mulige investorer

Detteer kriterier somligger til grunnfor eneventuellsøknadom opprettelseav folkehøgskole.Detbør
ogsåunderveissjekkesom deter andremomentersommåutredes.
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Det forutsettesogsåat prosjektlederbenyttersegav mastergradsstudentenesin rapportograpportenfra
JonArne Moen.

� Prosjektlederutformerensøknadom opprettelseav folkehøgskolen.
� Prosjektlederhar det operative utøvendeansvar for prosjektet og rapportererdirekte til

styringsgruppa.
� Prosjektlederer sekretæri styringsgruppen

5. Det velgesreferansepersonerbeståendeav personermedkompetanseinnen

� Pedagogikk
� Etableringav folkehøyskole
� Drift av folkehøyskole
� Annenrelevantkompetanse.
� JonArne Moen

Referansepersonerer kompetansepersonersomstyringsgruppenog prosjektlederinnhenterog
sparrermedvedbehov.Ikke enfastsattgruppe.

6. Det settesenrammepåkr 200.000,- til formåletprosjektledelse.

7. Midlene tasfra driftsbudsjettet.

Enstemmig.

Følgendeforslag til nytt pkt. 2 og 4 ble fremmetav Ap og Sv:

Nytt pkt 2:

En forutsetningfor å gåvideremedprosjekteter at detetablerereskontaktmednoensomkan tenkesegå være
medå etablereogdrifte enevt folkehøgskolepåFrøya.Det er avgjørendeat enfremtidig driver er medog
utvikler prospektet/søknaden.

Endring i pkt 4 i Rådmannsforslag,nytt strekpkt2 og3:

� Etablering av folkehøgskole
� Drift av folkehøgskole

Vedtattmed12 mot 10 stemmeravgitt av V, H, Spog Frp.

Følgendeforslag til nytt strekpunktunderpkt 3 ble fremmetav V, H, Spog Frp:

Nytt førstestrekpunkttil punkt 3 i rådmannensalternativeforslagtil vedtak:

Etablerekontaktmednoensomkan tenkesegå væremedogetablereogdrifte enfolkehøgskolepåFrøya.

Punktetfra Ap/Sv ogpunktetfra V, H, SpogFrp blesattoppmot hverandre.

Forslagetfra V, H, SpogFrp falt med9 mot 12 avgitt av Ap og Sv.

Rådmannsalternative forslag til vedtak:

1. Frøyakommunestyreønskerå utrede muligheten for etablering av folkehøgskolei Frøyaogber
derfor om at prosjektet tas videre.

2. Det nedsettesenstyringsgruppe beståendeav 5 personer.2 representanter fra Frøyakommunes
administrasjon, 1 representant fra FrøyaNæringsforum og2 representant fra FrøyaØyråd.
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Mandatfor styringsgruppe
� Styringsgruppen skal koordinere prosessen og gjennom kommunikasjon med Frøya

kommunestyre og prosjektleder sikre at arbeidet har god progresjon og foregår innenfor
prosjektets rammer.

� Styringsgruppenskal representereFrøya kommune i prosessen,og skal sikre at arbeidet
er i tråd med Frøya kommunes gjeldende strategi og med vedtak gjort av
kommunestyret.

� Styringsgruppen skal påseat økonomiske og ressursmessigekonsekvenserav forslaget
om opprettelseav folkehøgskolei kommunen utredes forsvarlig.

� Styringsgruppen skal med bakgrunn i prosjektleders arbeid gi sin vurdering og sine råd
til Kommunestyretvedrørendeopprettelseav en folkehøgskolei Frøya.

3. Trøndersk Kystkompetanseengasjeressomprosjektleder.

Mandat for prosjektleder
Prosjektleder utreder muligheten av å etablere en folkehøgskole i øyrekka, med desentralisert
struktur på virksomheten sominkluderer bruk av helekommunen.

Utredningenmå blant annet ta for seg:

� Eierstruktur, organisering ogdriftsmodell
� Verdigrunnlag ogmål
� Konkrete forslag til linjer.
� Skoleplanersompresentererdet pedagogiskeoppleggetogundervisningsplaner
� Tegningerav byggoganlegg,byggebeskrivelseogkostnadsoverslag
� Finansierings- og framdriftsplan
� Driftsbudsjett for de første tre årene
� Nødvendiginvestering i infrastruktur og finansiering av dette.
� Markedsføringmot mulige investorer

Dette er kriterier som ligger til grunn for en eventuell søknadom opprettelse av folkehøgskole.
Det bør ogsåunderveissjekkesom det er andre momenter sommå utredes.

Det forutsettes også at prosjektleder benytter seg av mastergradsstudentenesin rapport og
rapporten fra JonArne Moen.

� Prosjektlederutformer ensøknadom opprettelseav folkehøgskolen.
� Prosjektleder har det operative utøvendeansvar for prosjektet og rapporterer direkte til

styringsgruppa.
� Prosjektlederer sekretær i styringsgruppen

4. Det velgesreferansepersonerbeståendeav personermed kompetanseinnen

� Pedagogikk
� Etablering av skole
� Drift av skole
� Annenrelevant kompetanse.
� JonArne Moen

Referansepersonerer kompetansepersonersom styringsgruppen og prosjektleder innhenter
ogsparrer med ved behov.Ikke en fastsatt gruppe.

5. Det settesen ramme på kr 200.000,- til formålet prosjektledelse.

6. Midlene tas fra driftsbudsjettet.
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Forslag til vedtak:

1. Frøyakommunestyreønskerå utredemulighetenfor etableringav folkehøgskolei Frøyaog berderfor
om at prosjektettasvidere.

� Det nedsettesenstyringsgruppebeståendeav 5 personer.2 representanterfra Frøya
kommunesadministrasjon,1 representantfra Trøderskkystkompetanseog2 representantfra
FrøyaØyråd.

� Det nedsettesenreferansegruppebeståendeav fagpersonerinnenfor følgendefagområder:

- Pedagogikk(videregående)
- Driver av skole

2. TrønderskKystkompetanseengasjeressomprosjektleder.

� Det settesenrammepåkr 200.000,- til formåletprosjektledelse.

Midlene tasfra driftsbudsjettet.

Formannskapetønskeret budsjettfor arbeidet,derensøkerå reduserekostnadenefrem mot et evt positivt
vedtakom etableringav folkehøyskolei øyrekka.
Det utarbeidesmandatfor gruppafør behandlingi kommunestyret.
Det undersøkesom JohnArne Moenharmulighet til å biståviderei denneprosessen.
Rådmannenrapporterertil formannskapet.
Det måogsåvurdereshvordaneninvolverernæringslivetalleredei dennefasen.

Falt enstemmig.

Vedlegg:

Ingen.

Saksopplysninger:

Protokoll fra Kommunestyret25.02.16blegodkjentbortsettfra dennesaken.

Vurdering:



Saknr: 43/16

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret Møtebok
Møtedato:
28.04.2016

Arkivsaksnr:
16/1205

Sak nr:
43/16

Saksbehandler:
BeatheSandvik Meland

Arkivkode:
G10

Gradering:

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
43/16 Kommunestyret 28.04.2016

KVALITETSLØFT FRØYA, HELSE- OG OMSORGSDEBATT 2016

Forslag til vedtak:

1. Frøya kommunestyretar ståstedsrapportenefra deulike avdelingenetil orientering
2. Frøya kommunestyrevedtar rådmannensforslag til fokusområderfor 2016-2018somvist

i tabell 2 i saksopplysningene.
3. Politiskemål somfremkommerav debatten,leggesfrem for hovedutvalgfor drift for

godkjenning.

Vedlegg:

Ståstedsrapport2015- Institusjon, Hjemmetjenesten, Helsestasjonen
Kostra-tall
Kommunebarometeret2015

Saksopplysninger:

Rammeområdethelseogomsorgeretstortogkomplekstområde,detomfattermangetjenestersom
kommunensinnbyggeremottarhverdag.Områdetstrekkersegfra «vuggetil grav».Rammeområdet
forvalteretbudsjettpåtotalt kr. 103,2millionerkroner,oghar170årsverk.

Rammeområdetbestårav 3 virksomheter+ denkommunaledelenav NAV, disseer:

� Virksomhetenpleieogomsorg(PLO)– sombestårav Frøyasykehjem,hjemmesykepleieog
hjemmehjelp,heldøgnsomsorgsbolig,BPA tjenesterogtjenester i andreboliger

� Virksomhetenfunksjonshemmede(VF) - sombestårav boligtjenestefor personermedsærskiltbehov,
CafeKysthavenogdagsentrenepåKysthaven,samttilbudet til øvrigehjemmeboendebarn,ungeog
voksnemedsærskiltebehov,(utetjeneste,støttekontakt,avlastning,omsorgslønn,koordinatorog
individuell plan + oppdragskontrakterinnenstøttekontakt,avlasterogomsorgslønn)

� Virksomhetenfamilie,helseogrehabilitering(FHR)– sombestårav helsestasjonen,jordmor,
åpenbarnehage,legekontor oglegevakt,barnevern,psykiskhelse,voksenopplæring,ergo- og
fysioterapi- oghjelpemiddeltjenester.

� Denkommunaledelenav NAV sombestårav sosialtjenesten,flykningetjenestenogrustjenesten
Kommunenharetablertfølgendeinterkommunalesamarbeidinnenforhelseogomsorgstjenestene,flere
av disseeroppsagtogavviklesi løpetav året.

o Forvaltningskontoret(Hitra vertskommune)
o Livsstil ogmestringstilbudet(Hitra vertskommune)
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o Jordmor(Frøyavertskommune)
o Psykiskhelse(Frøyavertskommune)
o Legevakt(ansvarannenhverukeHitra/Frøya,Orkdal(LIO) pånatt)
o Kompetansekoordinator(Frøyavertskommune)
o Folkehelsekoordinator(Frøyavertskommune)

Kvalitetsløft Frøya (KLF)
KLF eretårlig rullerendeprogramfor utvikling ogkvalitetssikringav brukerrelatertetjenester.
Virksomhetenekonsentrererforbedringsarbeidetmotvesentligeinnsatsfaktorer(fokusområder)innenfor
dereskjerneområde,kombinertmedengjennomgåenderefleksjonknyttettil planlegging,statusog
oppfølging.Forbedringsarbeidetfølgerto årshjulmedfellesutgangspunktogberøringspunkter
underveis.Årshjulenehåndtererbådepolitiskeogadministrativemålsettinger,ogvirksomhetenes
egenvurderingerknyttettil egenpraksismedutgangspunkti såkaltevurderingsområder.

Styringsdialogeretheltsentraltelementi systemet.Hermøterenvel forberedtrådmann
virksomhetslederogansatte.Etterstyringsdialogenutarbeider

rådmannenentilstandsrapportfor rammeområdetgenereltog
for virksomhetenspesielt.Rapportenskalinneholde

� Ståstedsrapportmedutgangspunkti
virksomhetsanalyserogstyringsdialog

o (disseervedlagt)
� Status/evalueringav politiskemål

� Dette dannersågrunnlagetfor endebatti kommunestyretder
kommunestyretfastsetterfokusområderfor videreutvikling

av tjenesteområdet/tjenesteområdenemedtilhørendepolitiskeføringer(mål). Et tjenesteområde
skaltilsammenha3 fokusområder,1 for kvalitetssikring(obligatorisk)og2 for utvikling
(valgbare).Detkantilsammeninnarbeides9 politiskemål for detre fokusområdenetilsammen
(for hverttjenesteområde).

� Rådmannenvil i etterkantav temadebatteninnarbeidekommunestyretsvedtakomfokusområder
ogmål i KLF-systemet(KvalitetsløftFrøya), og leggedettefram for hovedutvalgfor drift til
godkjenning.

Sykefravær 2015

Avdeling Kommunentotalt PLO Fam/helse Tj. funksj.h NAVsosial

År 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Sykedagertotalt 8,5 10,6 10,2 12,9 6,4 6,3 7,7 10,6 23,0 7,0
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Sykefraværeti helseogomsorgstjenestenharstegetfra 2014- 2015,ogliggerhøytinnenforalle
virksomheter.Unntaketer fam/helse/rehabsomliggerstabil.Forklaringenliggermyei at detteer
turnustjenester,og likhetenfor alleturnusbaserteavdelingererat deter langtidsfraværetsomerhøyt.
Mye skyldesikkearbeidsrelatertetilstandersommuskelogskjelettplager,samtat vi innenfor noen
avdelingerharflereansattesomerkommeti «høyalder»derflereerbortefra jobbgrunnetforskjellige
kjentehelseplager.

Sykefraværsjobbingharhøyfokus,ogdetjobbesmålrettetmedsykefraværetpåalleavdelingene.
Tilretteleggingblir myebrukt for at ansatteskalgreieå ståi jobben.Ansattesierdeharsamtalerjevnlig
medleder,ogsåoppmotfravær.Men,vi serat vi fremdelesenvei å gåift nærvær.Vi serfremdeles
litenbruk av utvidetegenmeldingsdager.Tjenestenoppleverfremdelesenstorgradav sykemeldinger,
ogsåinnenforegenmeldingsperioden.NAV arbeidslivssentererengod,ogviktig samarbeidsparti
sykefraværsarbeidet.Tjenestenanserdettesåviktig å jobbemed,at detogsåervidereførtsometeget
fokusområdefor nesteår «tjenesteutvikling»

Sometekstratiltak i 2016,startesdetogsåoppetprosjektmedfokuspåheltidogsykefraværsarbeidi
turnustjenestene.Prosjektetskalkort fortalt hafølgendefokus:

� Innførenyeoggoderutinerinnenforsykefraværsarbeid,spesieltrettetmothelseogomsorg,
medoverføringsverditil restenav organisasjonen.(Innføreprosjektnærværi helse/omsorgsom
enfastordning)

� Planleggeå iverksettetiltak somforeslåsi strategiskrekrutteringsplanfor helseog
omsorgstjenesten.Samtidigseetterandrerekrutterings/- ogstimuleringstiltakfor å rekruttere
ogbeholdepersonell

� Planlegge,ogprøveut/iverksetteulikearbeidstidsordningerinnenforturnusbasertetjenester.
(heltid/deltidsutfordringen)

Utvalgte nøkkeltall – hentet fra det foreløpige kommune -barometeret
som ble publisert i april 2016. (KOSTRA-tall fra 2015):

Plassering 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Eldreomsorg 271 301 181 312 313 395 272

Barnevern 344 255 213 225 173 230 175

Helse 141 194 335 334 272 162 138

Sosial 115 94 221 58 91 45 70

Somkommunebarometeretviserharrammeområdetfremgangi plassering/rangering.Sidendetteerdet
foreløpigebarometeret,velgerrådmannå ikkegåinn påtalleneogvurderingeneslik denåforeligger.
Dettevil bli gjort i egetkommunestyremøte.Detsomkonstatereserat utfordringenesombarometeret
pekerpå,er kjente.Enserogsåat noeopprettingmåforetasfør detendeligebarometeretforeligger.Det
foreløpigeresultatet fra eldreomsorg,barnevern,helseog sosialligger vedlagtsaken.
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Styringsdialoge r:
For andregangharrådmanngjennomførtstyringsdialogeri helseogomsorgstjenesteni Frøya
kommune.Disseblegjennomførti periodenmars- april 2016.Formåletmedstyringsdialogenerenåpen
dialogmedledereogansatteomutviklingogkvalitetsstyring, med2 fokus:nåtidogfremtid.

Deter foretattstyringsdialogi 5 «underavdelinger»innenforde3 virksomhetene.Heretterkalt
avdelinger:

� Helsestasjonen,
� Beinskardetomsorgsbolig,
� Frøyasykehjem,
� Hjemmetjenesten,
� Funksjonshemmede

Psykiskhelsearbeid: I 2015var ogsåpsykiskhelsearbeidsattoppsomegenavdelingsomgjennomførte
styringsdialog,menetterenevalueringkområdmennenefremtil at deinterkommunaletjenesteneholdes
utenforstyringsdialogen- ogKLF Frøya.Avdelingenharderfor bruktdetteåretpåå lageenfellesplan
for psykiskhelsearbeidfor kommunene.

Rådmannenserfaringetterstyringsdialogenmeddeansatteerudeltpositiv.Ansattegir tilbakemelding
påat desynesdeterbraat rådmann«besøker»demårlig, ogat detteernoedeønskerskalfortsette.
Dialogformenvil bli evaluertfør nesterunde.Detmåseespåforbedringsfaktorerslik at detsikresat
alleviktigestemmerkommerblir hørt,ogat detblir tilrettelagtslik allesomhar lyst kanmøtei
dialogen.

Detharværtetoverordnetmål i segselvfor rådmannenå møtedeansattesomhar«skoenepå»ogsom
levererdirektetjenestertil kommunensinnbyggere,hverdag.I alleavdelingeneharrådmannentruffet
klokeansattemedhjertefor faget,ogmedetønskeomå væremedi utviklingenav kommunenshelseog
omsorgstjenester.

Detharogsåi år værtviktig for rådmannå fokuseresamtalenmestpå«internkontroll/internpleie»-
hvordanerdetmeddeansattei hverdagen,hvordanoppleverdedagenesine,oghvamenerdeom
tjenestenedeyter til brukerne.Forsåi sluttenav samtalendreiemeroverpåutviklingsområdenetil
tjenestene,ogutfordretdeansattepåomdeutviklingsområdenedeharvalgterderette.

Fokusområder 2015- 2016, og evaluering av disse

Avdeling Sykehjem Beinskardet Hjemmetjenesten Funksjonshemmede Helsestasjon

Fokusområde
2015-2016

Morgendagens
omsorg

Morgendagens
omsorg

Morgendagens
omsorg

Dagaktivitetervoksne Foreldrekompetanse

Fokusområde
2015-2016

Livsgledesykehjem Livsgledesykehjem Tjenesteutvikling Tjenesteutvikling Tjenesteutvikling

Fokusområde Kval.sikring/Intern Kval.sikring/Intern Kval.sikring/Intern Kval.sikring/Intern Kval.sikring/Intern
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2015-2016 kontroll kontroll kontroll kontroll kontroll

Fokusområdelivsgledesykehjem– valgt av sykehjemmetog beinskardet

Det jobbesveldiggodtmeddettepåbeggeavdelingene.Satsingenopplevessomet løft, oggjørnoebåde
for brukerne– menogsåfor ansatteogarbeidsmiljøet.Fokuseti tjenestenerdreidoverfra «pleie»til
«innholdi hverdagen».Egenlivsgledekoordinatoreransatt,i tilleggerdetopprettetlivsgledegrupperpå
virksomheten.Det jobbesmålrettetmedsertifiseringen,tjenestenharfokuspåettogett kriteria,ogå
oppfylledette.Deter totalt 9 kriterier,ogmåleterå bli sertifiserti løpetav 2017.I 2015hardetvært
spesieltfokuspåindividuelleaktivitetsplaner,frisk luft- dyr ogmåltider(ogdeltagelsei detgyldne
måltidsøyeblikk)Profileringerettav målene,- besøkgjernefacebooksidentil Frøyasykehjem.

� Rådmannensanbefaling:Fokusområdetvidereføres, leggessometmålunderfokusområde
tjenesteutvikling

Fokusområdetjenesteutvikling– valgt av hjemmetjeneste,helsestasjonen,funksjonshemmede

Deteretstortbehovi helseogomsorgå dokumenterehvilkeforventingeromverdenenskalhatil
tjenesteleveransene.Herkannevnesforventingerfra brukere,fra pårørende-menogsåhvagir den
enkelteansatttil brukerne,utøvestjenestenlikt? Spesielterdettenåviktig påbeinskardet– herhar ikke
tjenestenværtflink noktil å si noeomhvasomgisav tjenesteri boligen.Hjemmetjenestenerderfori
startgropenpåå utarbeidetjenestebeskrivelser. Hjemmetjenestenogbeinskardethar i tillegghatt
særligfokuspådokumentasjon- bådepåå dokumentereriktig ogpåderiktige tingene.Detteblespesielt
viktig å hafokuspåetterdetbleoppdagetavvik pådetteområdettidligerei år.

Helsestasjonensharhatt individuellplan(IP) i fokus,bådesørgefor at desomharrett til detfår det, og
hvordandetjobbestverrfagligmedIP. Beggedisseområdenetrengsdetå jobbevideremed.

Funksjonshemmedebledeltfra fam/helsei 2015,ogtjenestenjobbermedegenstruktur.Organisering,
oppgaverogroller – bådei nåtidogfremtid.Antall brukereerøkende,ogfleretrengerhjelpogbistand
fra tjenesten.Hvordandennetjenestenskalgis i fremtidener i fokus,ogmåjobbesvideremed.

� Rådmannensanbefaling: Fokusområdetvidereføres

Fokusområdemorgendagensomsorg- valgt av hjemmetjeneste,sykehjem,beinskardet

Alle ansatteerklar overkommunestyretsprinsippvedtakav 04.02.16– morgendagensomsorg.Ansatte
oppleverdettesomveldigpositivt,ogalleerveldig spentepåfortsettelsen.Unisontønskeransatteå
deltai videreprosess.Bådei forholdtil detbygningsmessigeoginnholdeti tjenestene.Deeropptatteav
at fotfolketskalbli hørt,ogat detlæresav feil somerbegåtti forrigebyggeperiode.

� Rådmannensanbefaling:Fokusområdetvidereføres

Fokusområdeforeldrekompetanse- valgt av helsestasjonen
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Helsestasjonenerenmøteplassfor allekommunensbarn.Stasjonensfokuserkort oppsummertå jobbe
80 % medforebyggendearbeidog20 % medoppfølging/deltagelseift barnmedstorebehov.
Foreldrekompetansehandleromå jobbemedsamspillbarn/foreldre.Å gjøreforeldrenetryggei
foreldrerollen.Foreldrevettreglererutarbeidet,diversekursfor foreldreerplanlagt.Dettemådetjobbes
videremed.

� Rådmannensanbefaling:Fokusområdevidereføres, leggessometmålunderfokusområde
morgendagenstjenester

Fokusområdedagaktiviteter- valgt av tjenestenfunksjonshemmede

Tjenestenvalgteå gåbort fra detstoreområdethabilitering/rehabiliteringogha fokuspådagaktiviteter
for brukergruppen.Detteharværtnødvendigå settefokuspåå fylle dagenetil brukernemedriktig
(individuellebehov)innhold,menogsåå sepåbrukenav detilbudenevi har.Kartleggingenergodti
gang,ogfokusetmåfortsette.

� Rådmannensanbefaling:Fokusområdebørvidereføres, leggessometmålunderfokusområde
tjenesteutvikling

Fokusområdeinternkontroll og kvalitetssikring – obligatorisk for alle

Det storebildet

Positivt:

�� AAnnssaattttee ssiieerr aatt ddee hhaarr ddeett ssttoorrtt sseetttt bbrraa ppåå jjoobbbb.. DDeett eerr hhøøyytt uunnddeerr ttaakkeett ffoorr åå ttaa oopppp ttiinngg
kkooll lleeggaaeerr iimmeell lloomm,, oogg mmoott lleeddeellsseenn.. NNooeenn uuttffoorrddrriinnggeerr vvii ll ddeett vvæærree,, ssæærrll iigg ii ssttoorree mmiill jjøø oogg nnåårr
pprreesssseett eerr ssttoorrtt

�� DDeett uuttøøvveess mmyyee ggoodd nnæærrlleeddeellssee
�� DDeett jjoobbbbeess mmeesstt mmeedd ddrrii ff tt
�� AAnnssaattttee øønnsskkeerr åå ttaa ddeell ii jjoobbbbeenn mmeedd mmoorrggeennddaaggeennss uuttoorrddrriinnggeerr –– uuttvviikkll iinngg oogg eennddrriinngg
�� BBrruukkeerrnnee ttrriivveess oogg hhaarr ddeett bbrraa,, oogg ppåårrøørreennddee eerr ssttoorrtt sseetttt ffoorrnnøøyydd –– ttaarr mmeerr ddeell ii iinnnnhhoolldd,, mmeenn

ssttii ll lleerr ooggssåå ssttrreennggeerree kkrraavv oogg ««kkrreevveerr mmeerr»» nnooee ssoomm eerr ppoossiittiivvtt

Forbedringsområder:

� Setteav tid påavdelingenetil fagligerefleksjonerogdiskusjoner
� Forventningsavklaringer– mellomtjenesteområder,avdelinger,bruker/ansatte/pårørende
� IKT – stabilitetogtilgang24/7
� Økonomi.Ansattemåfå størrekjennskaptil budsjettenefor avdelingene,dettefor å få til et

størreeierforholdogforpliktelseift budsjett.
� Dokumentasjonspliktenmåivaretasheledøgnet.Detharspesieltværtviktig for rådmannå

etterspørrealleavdelingerpåhvordandejobbermeddokumentasjonogoppfølgingav vedtak.
� Rekruttereogbeholdeansatte
� Koordineretjenestertil barnogungemedsærskilteogstorebehov.(barnsommottartjenenester

fra allevirksomhetsområdene)Tverrfagligsamarbeid– barnogungemedstorebehov- felles
løft for alle.Fellesutfordringfor oppvekstoghelseogomsorg
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� Bemanningmåfølgevedtak!Fellesutfordringfor oppvekstoghelseogomsorg

Valg av fokusområderfor 2016-2018

Ut fra oppsummeringenover,foreslårrådmannat devalgtefokus/utviklingsområderskalgjeldefor de
neste2 årene. (ikkefor 1 år) Dettepgaat detteer storeogkompleksesaker, ogmåjobbesmedover
flereår. I tilleggerdetetønskefra virksomhetenfam/helse/rehabå ta medflereavdelingerinn i KLF,
dettefor å haetstyringsdokumentogsåfor disseavdelingene:

Avdeling Sykehjem Beinskardet Hjemmetjenesten Funksjonshemmede Familie, helse,
rehab

Fokusområde
2016- 2017

Morgendagens
omsorg

Morgendagens
omsorg

Morgendagens
omsorg

Morgendagensomsorg Morgendagens
tjenester

Fokusområde
2016- 2017

Tjenesteutvikling Tjenesteutvikling Tjenesteutvikling Tjenesteutvikling Tjenesteutvikling

Fokusområde
2016-2017

Kval.sikring/Intern
kontroll

Kval.sikring/Intern
kontroll

Kval.sikring/Intern
kontroll

Kval.sikring/Intern
kontroll

Kval.sikring/Intern
kontroll

Tabell 2- fokusområder for H/O for 2016-2018

Utdyping/begrunnelse,valg av fokusområder:

Morgendagensomsorg– ViderejobbingmedKST sak12/16.Detteersattnedsometeget
utviklingsprosjekt,medgruppersomjobbermed:

� Heldøgnsomsorgen,hverdagsrehabiliteringog hverdagsmestringog samarbeidmed
pårørendeog frivillige jfr vedtak.

� I tilleggharrådmannsettdetnødvendigå nedsetteenarbeidsgruppesomskaljobbemed
morgendagenspsykiskhelse/rustjeneste. Bakgrunnenfor detteerøktbehovfor tjenestertil
brukeremedpsykiskeogellerrusrelatertelidelserogdettetilsier at vi måsedissebrukernes
behovi enstørrehelhetenni dag.Deflesteav brukerneharogsåbehovfor tjenesterutenfor
kontortid,dvs24 t/7 d/u. Av dengrunnkanikkedagensdriftsmodell,derrus- og
psykiatritjenestenkunyter tjenesterpåukedager,fortsetteomvi skalhabrukernesbehovi
fokus.

� Det jobbesmedå byggeoppengodflykningetjeneste.

Tjenesteutviklingønskessomegetfokusområdefor alleavdelinger.I detteleggesbl.aå videreføre
jobbingenmed

o Dagaktivitetstilbud
o Familienshus
o Livsgledesykehjem
o Å prioriteretid til fagligerefleksjonerogdiskusjoner,og
o Å jobbemedarbeidsmiljøetpåavdelingen- fokuspåoppgaver,kompetanse,

organisering,ledelseogdrift, roller, ansvarogmyndighet,forventningsavklaring,
holdningerogtjenesteyting,faginnholdogarbeidstidsordninger,sykefraværognærvær.
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Kvalitetssikring og internkontroll er«obligatorisk»ogerderfornaturligmedsomegetfokusområde.

Utfordring – nytt, politisk mål?
Et tjenesteområdeskaltilsammenha3 fokusområder,1 for kvalitetssikring(obligatorisk)og2 for
utvikling (valgbare).Disseharnåtjenestenevalgt. I tilleggkan dettilsammeninnarbeides9 politiske
mål for detre fokusområdenetilsammen(for hverttjenesteområde).

Innenforrammeområdethelseogomsorgerdetmangepågåendeprosjekterogtiltak. Detsomdetnå
trengsenfellesløft omkringerdentverrfagligejobbingenoppmotdenstoreøkningenmedbarnogunge
somsliter (harethabiliteringsbehov),ogsomtrengerhjelpogstøttefra kompetentevoksne.

Bådefra ansattei helseogomsorg,ogfra oppvekst.Dettekomogsåfremi styringsdialogenhosdisse.
Herharkommunenetstort forbedringsområdei forholdtil å ivaretadissebarna– påtversav
virksomhetsområdene.

Barnogungemedbehovfor habiliteringerensammensattogmangfoldiggruppe.Dekanhasværtulike
medisinsketilstanderellerkroniskesykdommer.Fellesfor derestilstanderat denpåvirkerderes
funksjonsnivå,læreevneoglivskvaliteti enslik grad at deharbehovfor tverrfagligogtverrsektoriell
bistandmedulik gradav spesialiseringfra kommunenogstatligeaktører.Godtverktøyoggode
samhandlingsrutinerer viktig for at denenkelteogderesfamilierkanerfarehelhetogsammenhengi
tjenestene.Deterdenenkeltesbehovsomskalleggestil grunn.I samarbeideterdetviktig å avklare
grensermellomhelse– ogomsorgogutdanning,slik at sektoreneikkeovertarhverandresoppgaver,
menutfyller hverandremedkompetanse.

Slik rådmannvurderer«utfordringen»,såharkommunentjenestenepåplass– utfordringenestårpå
blantannetå etableregodesamarbeidsarenaerogrutiner,avklaregrensermellomhelse– ogomsorgog
utdanning,verktøyi forholdtil retningslinjer,utarbeidegodekartleggingsverktøy,gjennomfør
kartleggingav behovsombarnetogfamilienharfor bistand/hjelpetiltakogmeldebehovenetil riktig
instans.Detmåjobbesmedå etablereny kultur ellerretteresagtretteoppukultur i kommunensom
utfordrerosstil å få til dettearbeidetsomfokusområdethar i seg.

Barnogungedetersnakkomher,erallemedetbehovfor habilitering(småogstore)– ogsådevi ser
er i begynnendeutvikling av etbehov– tidlig innsats.Detgjelderikkebaredesomharbehovfor
ressurskrevendetjenester,dvsbarnsomtrengerbistandgjennomheledageni praktiskbistand/omsorg
(assistenter)

Derfor utfordrer rådmannpå at helseog oppvekstskal ha et fellespolitisk mål: Forpliktende
samarbeidrundt barn og ungesomtrenger bistandfra helseog oppvekst.

Vurdering:

Rådmannhar i periodenmars– april 2016gjennomførtstyringsdialogerinnenforhelseog
omsorgstjenestene,ogkommernåmedforslagtil nyefokus/utviklingsområderfor tjenestenefor 2016-
2018,somfremstilt i tabell2 i saksopplysningene.Rådmannenvil i etterkantav temadebatten
innarbeidekommunestyretsvedtakomfokusområderogmål i KLF-systemet(KvalitetsløftFrøya),og
leggedettefram for hovedutvalgfor drift til godkjenning.
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Detmåogsåsiesat innenforrammeområdethelseogomsorgerdetmange«tingpågang»,somviserat
tjenesteneergodti gangmedplanleggingenav fremtiden:

1. Deternedsattgruppersomjobbermed«morgendagensomsorg»- detværeseg
heltidsomsorgen,frivi lligstrategier,velferdsteknologiogrus/psykiskhelse.

2. I tilleggerdetigangsattprosess:oppstartfamilienshus,
3. Dagaktivitetstilbudspesieltog
4. Prosjektetheltidskultur
5. I tilleggetableresFrøyastorhallderdetplanleggesensymbioseav folkehelseog

frisklivstilbud.
6. Kompetanseplanerutarbeidetfor området
7. InnenIKT skjerdetogsåforbedringer.Fiberleggesnåtil boligenepåSistranda,ogtil

sykehjemmet,- i tillegger24/7vaktkommetpåplass.Detteharalt å si i forholdtil oppetid
påfagprogram,slik at dokumentasjonspliktenkanivaretas.

Rådmannensoppfatningetterå habesøkttjenestenegjennomstyringsdialogen,konstatererat detleveres
godetjenestertil brukerneinnenforalleavdelingene,hverdag- ogat deansattestortsetttrivesoghar
detbrapåjobb.Rådmannenerstoltav dyktigefagfolksomstårpå,ogstrekkerseglangtfor at
brukerneskalhadetbestmulig.

Noenutfordringererdetselvsagt,og i detteerdetbetryggendeå konstatereat ledelseogansatteerkjent
meddisse,noesomgjørdethåndgripeligå jobbekonkretmeddem.Avdelingeneharselvsattordpåde
utfordringenedesergjennomstyringsdialogen,ogforeslåttområderdeserfor segå jobbemed
(fokusområder)

Summenav detvi vet(detansattesier,ogdetilbakemeldingenevi får) detvi ser(statistikk)ogdetvi
gjør (pkt 1-7 i vurderingen)tilsier at vi haretgodtfundamentå byggetjenestenevidereinn i fremtiden
på.

Forhold til overordna planverk:

Kommuneplan: Samfunnsdelen
� Levekår og folkehelse
Alle innbyggerepåFrøyahar like mulighetertil enmeningsfullhverdagmedhøylivskvalitet,
uavhengigav sosialogkulturell bakgrunn.

� OrganisasjonenFrøya kommune
Frøyakommuneerenfremtidsrettetog innovativtjenesteyterogarbeidsgiver

Temaplan: Helseogomsorgsplan
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HELHETLIG IDRETTSPARK - KJØPEKONTRAKT

Forslag til vedtak:

Frøya kommunegodkjennerat Frøya Storhall AS overtar somkjøper i kjøpekontrakt inngått
mellomFrøya kommunesomkjøper og eier av Gnr. 21,bnr. 1, Ole Håkon Karlsen, somselger.

Videre godkjennerFrøya kommuneat Frøya Storhall AS erverver vederlagsfritt ca.1,5daafra
eiendommenGnr. 21,bnr. 82 eier Frøya kommune.

Det forutsettesat eiendommenesammenføyesetter fradeling og at alle omkostningeri forbindelse
medeiendomsoverdragelsenedekkesav Frøya Storhall AS.

Behandling/vedtak i Formannskapetden 05.04.2016sak 26/16

Vedtak:

Frøyakommunegodkjennerat FrøyaStorhallAS overtarsomkjøperi kjøpekontraktinngåttmellom
Frøyakommunesomkjøperogeierav Gnr.21,bnr.1, OleHåkonKarlsen,somselger.

VideregodkjennerFrøyakommuneat FrøyaStorhallAS erververvederlagsfrittca.1,5daafra
eiendommenGnr.21,bnr.82 eierFrøyakommune.

Det forutsettesat eiendommenesammenføyesetterfradelingogat alleomkostningeri forbindelsemed
eiendomsoverdragelsenedekkesav FrøyaStorhallAS.

Enstemmig.

Vedlegg:

Kjøpekontraktm/kartinngåttmellomOleHåkonKarlsenogFrøyakommune

Kart somviserarealsomoverføresfra Frøyakommunetil FrøyaStorhallAS

Saksopplysninger:
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I kommunestyresak86/15blekjøpekontraktmellomFrøyakommunesomkjøperogeierav 21/1Ole
HåkonKarlsengodkjent.Detteomfattetetarealpåca.16 daasomforutsattskalbenyttestil
fotballhall/klatrehall.

Vurdering:

Etterat kjøpekontraktenblegodkjentav kommunestyreterdetdetsåvedtattå stifteetaksjeselskapsom
skalståsomeierav fotballhallen.DetteselskapeternåstiftetogdeterFrøyaStorhallAS somvil være
utbyggerogeierav hallen.Dettebetyrat ogsådetteselskapetmåværeeierav grunnogdet besherved
omat detgodkjennesat FrøyaStorhallAS går inn somkjøperi kjøpekontraktenmedOleHåkon
Karlsen.Selgerer innforståttmeddenneendringenoghar ingenmerknader.

I tilleggvil ogsådennyehallenbli liggendedelvisinnepåkommunenseiendomGnr.21,bnr.82,hvor
detmåfradelesogoverføresca.1,5daatil FrøyaStorhallAS. Her forutsettesat dettearealetoverføres
vederlagsfritt,menat selskapetbetaleralleomkostningervedeiendomsoverdragelsen.

Deter i tillegginngåttkjøpekontrakt mellomFrøyaStorhallAS ogeierav Gnr.21,bnr.9 og43 om
kjøpav etmindrearealpåca.300m2.

Det forutsettesat allede3 fradelteparsellersammenføyestil etbruksnummer,hvorFrøyaStorhallAS
vil bli eier.

PåetseneretidspunktmådetinngåsleiekontraktmellomFrøyakommuneogFrøyaStorhallAS om
mulighettil opparbeidelseav parkeringsplasserbådepåøstogvestsidenav eksisterendefotballbane.
Dettearealetvil selvsagtbli benyttetbådefor FrøyaStorhallAS ogFrøyakommunesomeier
gressbanen.

Rådmannenmenerat denneleieavtalenmåavventesinntil deterutarbeidetenendeligutomhusplanfor
heleanleggetpåGolansomomfatterbådefotballhall,klatrehall,servicebyggogeksisterendegressbane.
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NY BRANNSTASJON - SØKNAD OM TILLEGGSMIDLER FOR MERVERDIAVGIFT

Forslag til vedtak:

Kommunestyret gir Rådmannenadgangtil å fullfinansiere den nye brannstasjonen,med et ekstra
låneopptak på kr 4.447.500i tillegg til vedtak i kommunestyret i sak 6/16.

Behandling/vedtak i Formannskapetden 19.04.2016sak 46/16

Vedtak:

Kommunestyretgir Rådmannenadgangtil å fullfinansieredennyebrannstasjonen,medet ekstralåneopptakpå
kr 4.447.500i tillegg til vedtaki kommunestyreti sak6/16.

Enstemmig.

Vedlegg:

Saksopplysninger:

I forbindelsemedkontraktsforberedelsertil dennyebrannstasjonen,bleFrøyaKommunegjort oppmerksompå
at reglenefor merverdiavgiftkompensasjonenav anskaffelsenav brannstasjonenikke medførerdirekte
kompensasjonsberettiget.

StåleLoråspartnerogstatsautorisertrevisori BDO AdvokaterAS skriverdettetil GåsøNæringsutviklingAS
om dette:

«Justeringsmodellener enregelvi fikk for noenår sidenog er enregelsomskalmedføreat mankun
får fradrag for merverdiavgifti forhold til hvor myebyggetbrukesi avgiftspliktigvirksomhet,f.eks.
vedutleie til avgiftspliktigvirksomhet.Hvis brukenendrersegi løpetav 10 år såskalmanjustereden
fradragsførtemerverdiavgifteni forhold til endringi bruken(endringvedat f.eks.en leietakerikke er
mva.pliktig såmåmantilbakebetalemerverdiavgiftmed1/10for hverår for dendelendenavgiftsfrie
bruker).

I derestilfelle kandet løsesvedat derebyggereiendommenog leier ut til kommunen,dehar rett til
kompensasjonfor mva.og da kanderefaktureremedmva.Hvis dereetterenti d medutleieselgerså
kankommunenovertajusteringsforpliktelsen,dvs.forpliktelsentil å betaletilbake delerav
merverdiavgiftenhvisbrukenendresinnen10 år etter ferdigstillelse(neppeaktuelt,menhvisdeetter
9 år endrertil å brukedeni avgiftsfri virksomhetsåmådei såfall tilbakebetale1/10av denmva.
derefikk fradrag for).
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Hvis dereselgereiendommennår dener ferdig, såvil ikke derefå noefradrag, menkommunenfår
rett til å fradragsføremerverdiavgiftenmed1/10for hvertår de neste10 årenehviseiendommen
brukessombrannstasjondeneste10 årene.Da vil merverdiavgiftentil slutt bli tilbakebetalt.Her blir
detviktig meddokumentasjonenog avtaleverketfor at kommunenskal få denneretten.Da blir det
ofteenforhandlingvedat debetalerdereinkl. mva.menkreverkompensasjonfor renteelementeti at
mva.blir tilbakebetaltover10 år med1/10hverår (hviskommunener våkenog serdetda).

Litt vanskeligå forklare disselitt komplisertereglene,menhåperdeter forståelig.»

Rådmannenønsketå rådføresegmedkommunensrevisorKjell Næssvold,RevisjonMidt -NorgeIKS, om
hvordandetteskal regnskapsførers.Revisorgatilbakemeldingom at FrøyaKommuneikke kan inntektsføre
merverdiavgiftenførsteår, og førefordring til StatenvedSkatteetatenfor merverdiavgiften.Hanskriver:

«Vedrørendedet regnskapstekniskespørsmåletomeventuellbokføringav fordring.
Vi menerat kommunenikkehar anledningtil å bokføremva-beløpetsomvil bli refundertoveren10-
års-periodesomenfordring (ogdermedheller ikke inntektsførehelebeløpeti år 1).
Vi har ogsåsjekketdettemedKnut Erik Lie (utredningslederi foreningengodkommunal
regnskapsskikk),somer enig i vår vurdering.»

Vurdering:

Påbakgrunnav dettemåFrøyaKommuneregnskapsførehelekostnadeni regnskapetvedkjøp,19 millioner
plussmerverdiavgiften.Rammensomblegitt i vedtakav 6/16er derforfor liten, ogRådmannenberom at
Kommunestyretgir administrasjonenfullmakt til å fullfinansieregjennomøkt låneopptak.

Økonomiskekonsekvenser:

Detteendrerikke fradragsretteneller om vi får tilbakemerverdiavgiften.Detteer et regnskapstekniskspørsmål,
om hvordandetteskalbokføres.FrøyaKommunevil fremdelesfå igjen merverdiavgiften,menvil bruke10 år
pådette.Det vil økerentekostnadennoe,GåsøNæringsutviklingAS antyderat deter totalt er snakkom ca.
200.000kr i løpetav 10 år. Eventuellkompensasjonfor dette,kan innhentesi forbindelsemedinngåelseav
kontraktmedutbygger.

Kjøpetfor brannstasjonenblir slik; kr 17.790.000pluss25%merverdiavgiftkr 4.447.500,plusskjøpav tomt kr
1.210.00(salgav fasteiendomer avgiftsfritt). Total kostnadpåkr 23.447.500.
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KULVERT I BLAKSTADVASSDRAGET

Forslag til vedtak:

Kommunestyreti Frøyakommunevisertil utredning for åpningavBlakstadvassdragetgjennom
kulvert i Buaveien.

Kommunestyretgodkjenneren kostnadsrammefor heleprosjektet påkr 1 023968inkl mva.

Kostnadenefinansierespå følgendemåte:

Lånopptatt i 2015(budsjett) kr 80000

Tilskuddfra Måsøval kr 300.000

Tilskuddfra Sør-TrøndelagFylkeskommune kr 100.000

Nytt låneopptak kr 339174

Momskompensasjon kr 204793

Totalt kr 1 023967

Nytt låneopptakpå kr 339174forutsettes innpasseti budsjettet for 2016/2017.

Behandling/vedtak i Formannskapetden 19.04.2016sak 40/16

Vedtak:

Kommunestyreti Frøyakommunevisertil utredningfor åpningav Blakstadvassdragetgjennomkulvert
i Buaveien.

Kommunestyretgodkjennerenkostnadsrammefor heleprosjektetpåkr 1 023968inkl mva.
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Kostnadenefinansierespåfølgendemåte:

Lån opptatti 2015(budsjett) kr 80 000

Tilskuddfra Måsøval kr 300.000

Tilskuddfra Sør-TrøndelagFylkeskommune kr 100.000

Nytt låneopptak kr 339174

Momskompensasjon kr 204793

Totalt kr 1 023967

Nytt låneopptakpåkr 339174forutsettesinnpasseti budsjettetfor 2016/2017.

Enstemmig.

Vedlegg:

Flomberegning– AsplanViak
Problemkartleggingi anadromevassdragNINA
Tegning- Lengdeprofilkulvert
Tegningkulvert
Tegningområdet

Saksopplysninger:

Hovedutvalgfor forvaltningfattet følgendevedtakden04.12.2014:

Veifyllingeni Veisfjordenåpnesvedat det leggestilstrekkeligstor kulvertslikat sjøørretengisfri
vandringsveitil Blakstadvassdraget.Tiltaketinnarbeidesi budsjettfor 2015.

Detble avsattkr 100.000i budsjettfor 2015ogMåsøvalfiskeoppdrettbidrarmedinntil 300.000,- i
prosjektet.Kommunensavsattemidler er benyttet til konsulenthonorarfor grunnlagtil prosjektet.

Opprinneligantydningpåkostnadertil gjennomføringavprosjektetvarkr 300.000,- samt
konsulentkostnaderi tillegg.

AsplanViakhargjennomførten flomberegningogdimensjoneringavstikkrenne(vedlegg2),samt
anbudsdokumenter.Prosjektetvistesegå væremer omfattendeenhvaadministrasjonenhadde
forespeiletseg.Deter ikketilstrekkeligmedett rør,mendet måleggesnedtre rør pådiameter2 m.

Dette ble lagtut påenbegrensetanbudsrunde,hvor tre entreprenørerble forespurtom å levereinn
tilbud. Tilbudenekompåhenholdsvis1,232og1,428mill. eksmva.

Formannskap8.12.2015ogkommunestyretden10.12.2015fattet følgendevedtak:

Kommunestyret i Frøyakommunevisertil utredningfor åpningav Blakstadvassdragetgjennom
kulvert i Buaveien.Viberomat entreprenøreneblir kontaktet for å sepåkostnadenerundt å legge
ett rør medendiameterpå 2 meter,jfr. anbefalingfra NINA.
Detutredessamtidig mulighetfor 2 parkeringsplasseri området.
Sakenkommerderettertilbake til politiskbehandling.



Saknr: 46/16

AsplanViakskriverom et forenkletprosjektmed1 rør den29.1.2016:

Somtidligerenevnter denbesteforutsetningenfor ørretenå ha flere kulverterfor å komme
gjennom.

Dettekommerav at strømningeni kunenkulvertkanbli såstor at fiskenkanfå vanskermedå
kommegjennomvedovergangenmellomlavvann/høyvannog høyvann/lavvann.

Selvombrukav kunenkulvertvil væreenvissbarriere, såer det ingengrunntil å tro at barrieren
væreavenslikart at denvil forhindreørretenå reetableresegi Blakstadvassdraget.

I tillegg til ørretenerdet ogsåandrefiskeartersomhar nytte av brakkvann- og tidevannsoner.Det
kanogsåværerimeligeå anta at disseartenevil kunnebrukeområdetpå nordøstsidenav fyllingen
når det åpnesfor bedregjennomstrømningog utskiftingav vann.

Deter imidlertid enforutsetningat bunnkulvert leggesnoelavereennsjøbunnslikat det etableres
ensjøbunni kulvertenhvorulikearter kanetablereseg.

AsplanViakskriverom plastbelagtgalvanisertrør typenTrenchCoat,ogmonteringuten tørr
byggegropden02.10.2015:

TrenchCoathar værtvurdert i prosjekteringsprosessen,menpå grunnav lav overdekning og fare for
korrosjonpga.sjøvannsåhar vi valgt bort denneløsningen.Dennetypenrør kreverogsåfinere
massertil fundamentog omfyllingsamtgodkomprimeringfor å gi tilstrekkeligstøtte.Serderfor ikke
hvordandetteskalløsesutenentørrlegging.

Vedanbudsåpningden04.04.2016komdet inn tre tilbud. Detvaråpnetfor å giprispåalternativ
løsningmedplastrøri stedetfor betong.

Firmanavn Tilbudspris Alternativ med plastrør

Frøyaanleggsservice 832.549 -

BrhAnleggAS 1.203.600,63 958.546,4

KNentreprenør 819.174,40 737.174,40

Rådmannenvelgerå følgerådet fra AspalnViakom å ikkebrukeplasrør,og leggeri vedtaketat KN
entreprenørfår anbudetihht tilbudet i tabellenovenfor.

Bakgrunn

Blakstadvassdrageter i hht Vann-nett definert til bekkertil VeistfjordenogBlakstadvatnet.
Vassdragssystemetomfatter Blakstadvatnet,Merradalsvatnet,SmaunatjernetogVassbuktavatnet,
samtalle tilsigsbekkerogbekkermellomvatna.

Norskinstitutt for naturforskning(NINA)hargjennomførtenproblemkartleggingi anadrome
vassdragi Søndrefosenvannområde,(anadromefiskvandrermellomferskvannogsjøvannpå
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næringssøk)medfiskeregistreringer,historiskeopplysningeroghydromorfologiskeinngrepetter
vannforskriftenpåFrøyaog Sundei Sør-Trøndelag(NINA-rapport1977,vedlegg1).

Lokaleopplysningertilsier at det harværtet sværtproduktivt sjøørretvassdrag,oggodtmedgytefisk
historisk.Anadromstrekningharomfattet alleovenfornevntevatnogtjern, samttilsigsbekkert il og
imellomdisse.Korsen(2004)opplyserfølgendeom vassdraget:Sjøenrennerrett inn under
kryssendevei ute i vågen.Detblir opplystat det ikkegårfiskgjennomrøret. Oppgangenbørbedres,
slikat fiskkangåopp i BlakstadvatnetogMerradalsvatnet somtidligere.

Utløpsendentil sjøeni Blakstadvassdragetkryssesavenveiforbygningogkommunalvei somgår
over indredel avVeisfjorden.Anadromefiskharsannsynligvisikkemulighettil å passeredette
punktet.

Hvisdet foreliggerrør eller lignendesomvannskalrenneigjennomogfisksvømmeforbi inne i
forbygningen,såer dette i dagtildekt avstorsteinogblokk.

NINAgjennomførteel-fiske400m ovenforveiforbygningen.Resultatetvar to årsyngelavørret. Det
ble imidlertid påviststoremengderål påenkeltepartier.

NINAanbefalerat eksisterendeveiforbygningfjernesogerstattesmedbru eller godtnedsenket
kulvertmeddiameterpåminst2 meter.Dettemedhensiktå reetablereøkologiskkontinuitet ogfrie
vandringsveierfor sjøørret.

Vurderin g:
Ovenforveiforbygningener det trolig en restbestandavstasjonærferskvannsørretog
egenrekrutteringavørret. Deter storemengderål ovenforveiforbygningen,sådenneartenklarer i
dagå passereentenviadet tildekte kulvertrøret,mellomsteineri forbygningeneller vedå krype
overveiennårdet er myenedbør.

Sjøørretvil megetsannsynligreetableresegi vassdraget,såtiltaket vil bli vellykket.

Tiltaki dette vassdragetbørprioriteres,dadet berøreret betydeligarealfor sjøørretpåFrøya.

Prosjekteter i enkommunalvei,sådet er riktig at Frøyakommuneselvfinansiererenstor del av
prosjektet.Alle tiltak innenforvannforskriftarbeideter lagtoppslikat «forurenserenbetaler»ogat
det er deulikesektorenesomfinansiererarbeidet.

Det er innesøknadhosMiljødirektoratet for å finansiereprosjektet.Deter usikkerthvorstort beløp
dette kanvære

Forhold til overordna planverk:

Økonomiskekonsekvenser:

Budsjettpost/kontostreng:
Debetkontostreng/beløp
Kredit kontostreng/beløp
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Ny saldopå den konto somblir belastet:
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VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2017- 31.12.2020

Forslag til vedtak:

Forslag på skjønnsmenntil Fosentingrett er valgnemndasinnstilling.

Følgendepersonervelgessomskjønnsmedlemmerfra Frøyakommune:

1. JanOtto Fredagsvik
2. ThomasSandvik
3. AnetteNarmoHammervold
4. Rolf hammervik
5.
6.
7.
8.

Vedlegg:

Brev fra SørTrøndelagfylkeskommunedatert11.01.16.

Saksopplysninger:

§ 14.iskjønnsprosesslovensier:
«I hvertfylkeskaldetværeetutvalgavskjønnsmedlemmersomoppnevnesavfylkestingetetter
forslagfra tingretteneogfra kommunestyrene.Oppnevningenforetasinnen15.oktoberåretetter
hvertkommunestyrevalg,oggjelderfor fire år fra 1. januardetpåfølgendeår.Utvalgetskalhaså
mangemedlemmerfra hvertdomssognsomdepartementetfastsetter.Vedfastsettingenavantallet
tashensyntil hvormangeskjønnssakerdetvanligviser i domssognet.

Vedoppnevningenskaldettassiktepåatutvalgetfårenallsidigsammensetning,ogatdesom
oppnevnesharkyndighetpåetellerflereområdersomvanligvisberøresvedskjønn.Reglenei
domstolloven§ 70,unntattannetleddnr.1 omenøvrealdersgrense,§§71til 74og§ 79gjelder
tilsvarende.Detsammegjelderrettentil fritakpågrunnavutførttjenesteetterdomstolloven§ 90
førsteleddannetpunktum»

Fylkesrådmannentar siktepåå fremmesakenførsti fylkesutvalgetden10.05.16og for detnyefylkestinget
senestden15.06.16somskaloppnevnenyeskjønnsmannsutvalg.
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For å forberedeselvesakenberfylkesmannenom at kommuneneinnen20.04.16fremmerforslagpå
medlemmerav skjønnsmannsutvalgene.

Ved valgetbørom mulig likestillingslovensbestemmelserom kjønnrepresentasjonhensyntaes,selvom det ikke
eksistererlovbestemtekrav om at detskaloppnevneset likt antall kvinner ogmenntil å sitte i utvalget.
Det samleteforslagbørinneholdeca20 % flere navnenndetantall somskalvelges,detteutgjør for Frøya
kommune2 stk.

For Frøyakommuneblir fordelingenslik: 6 + 2 skjønnsmenn.

De4 somer listet oppherer forespurtoghar saktja.

Vurdering:
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2-MANNSBOLIG MOA – KOSTNADSOVERSLAG

Forslag til vedtak:

Utbygging gjennomføresinnenfor en kostnadsrammepå kr 3.904.885,-.

Teknisk avdeling gis fullmakt til å gjennomføreutbyggingeninnenfor den vedtatte økonomiskeramme
sombeskrivesi saksframlegget.

Det søkeslån i kommunalbankenog tilskudd fra Husbankentil finansiering av boligen.

Behandling/vedtak i Formannskapetden 05.04.2016sak 23/16

Vedtak:
Utbygginggjennomføresinnenforenkostnadsrammepåkr 3.904.885,-.

Tekniskavdelinggis fullmakt til å gjennomføreutbyggingeninnenfordenvedtatteøkonomiskerammesom
beskrivesi saksframlegget.

Det søkeslån i kommunalbankenog tilskudd fra Husbankentil finansieringavboligen.

Enstemmig.

Saksopplysninger:
Det er besluttetå byggebolig til bruker med tilknytning til Moa, se vedleggsak 14/1188. Da saken ble
behandleti kommunestyretble detbedtom at før tiltaket ble satt i gangskulledet lagesendetaljertbeskrivelse
for prisinnhentingsomskulle politisk behandles.Sakenhar vært lagt ut i Doffin to ganger.Den førstegangen
kom detett tilbud. Dette ble ansettsomfor høytpriset,ogmanvalgtederforå leggedetut engangtil. Det kom
da inn flere tilbud, og SnekkerserviceAS fra Frøyafikk anbudetunder forutsetningav politisk godkjenning.
Det er avsattkr 5.000.000,- i investeringsbudsjettettil boligbygging.

Estimertekostnader
fra saksframlegg

14/1188

Husbanksøknad
etter

anbudsinnhenting

Differanse

Totalkostnad 3.000.000,- 3.904.885,- 904.885,-
Investeringstilskudd 1.350.000,- 1.757.000,- 407.000,-
Netto kostnadfor
kommunen

1.650.000 2.147.885,- * 497.885,-*

*Beløpetinkludererenuforutsettpostpå300.000ogegenprosjektledelsemed90.000.
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Nærmerespesifikasjonavkostnadene:

Spesifikasjon Kostnad Merknad
1 Felleskostnader
1.1 Riggogdrift 0 Inkl. i 2
1.2 hjelpearbeider 0
2 Bygning(anbud) 2.621.600
3-
6

vvs,el, tele, andreinstallasjoner 0 Inkl. i 2

SumHuskostnader 2.261.600
7 Utendørsinkl. va.(overslag) 100.000

Sumbygg/utomhus 2.721.600
8 Generellekostnader
8.1 Egenprosj.ledelse(ikkemva.) 90.000
8.2 Byggesaksgebyr(ikkemva.) 12.335
8.3 Tilknytningsavgift(eks.mva) 24.440
8.4 Prosjektering 0 Inkl. i 2
8.5 Byggestrøm 10.000
9. Spesiellekostnader
9.1 25%mva.avbygg/utomhus 680.400
9.2 25%mva.avgenerellekostnader8.3 6.110
9.3 Tomt(300m2a 200kr) 60.000
9.4 Finanskostnader 0
9.5 Prisstigning 0
9.6 Løstinventar 0
10. Reservermarginer(overslag) 300.000

SUMKALKYLE 3.904.885 45%=1.757.200
Prispr.bolig 1.952.443

FINANSIERING
TilskuddHusbanken45% 1.757.200 Maks.tilskudd

3.060.000
Låni kommunalbanken 2.147.685
SUMFINANSIERING 3.904.885

Vurdering:
Tilbudeter kommetinn etterto runderi Doffin. Det kan ikke sesat deter mulig å få til bedretilbud pr nå,og
dabrukerenbørfå bolig påplasssåfort sommulig anbefalesderforat anbudetgodkjennesogbyggingstarter.
Detteer enutleieenhet,slik at prosjektetvil væreselvfinansierende.

Økonomiske konsekvenser:
Lån i kommunalbanken kr 2.147.685,-
Tilskudd fra Husbankenkr 1.757.200,-
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LAKSEVEIEN TRINN 2

Forslag til vedtak:

1. Frøya kommune gir sin tilslutning til å finansiere prosjekt og tiltak på fv. 714 Stokkhaugen-
Sundei Sør-Trøndelag (trinn 2) med bompenger.

2. Saken oversendesetter vedtak i kommunene til Statens vegvesensom utarbeider et faglig
grunnlag. Dette sendes Vegdirektoratet for godkjenning, med sikte på ny lokalpolitisk
behandling våren 2016 og stortingsbehandling våren 2017. Frøya kommune vil spesielt
understreke, i lys av den negative utviklingen i ulykker med personskader /dødsulykker på
strekningen de siste årene, viktigheten av at prosjektene i pakken nå ferdigstilles innenfor de
tidsrammer somer planlagt.

3. Frøya kommune godkjenner at en ny Stortingsproposisjonomfatter finansiering av delprosjekt
7-10, med mulighet for å ta inn prosjekter fra marginallisten dersom økonomien tilsier det.
Delprosjekt 8 gis prioritet foran delprosjekt 7.

4. For trinn 2 legger Frøya kommune til grunn at bompenger skal finansiere ca. 56 prosent av
investeringskostnadene, 910 mill. kr. Bompengelånet skal også dekke rentekostnader og
kostnader ved administrasjon og innkre ving av bompenger.

5. For trinn 2 forutsetter Føya kommune at Sør–Trøndelag fylkeskommune over vegbudsjettet
bevilger et beløpsomdekker ca. 44 prosent av investeringskostnadene,716mill. kr.

6. Ved prisomregninger av byggekostnaderskal Statistisk sentralbyrås «Bygge-kostnadsindeksfor
veganlegg»leggestil grunn.

7. Frøya kommune legger til grunn at dagens bompengeordning videreføres med toveis
parallellinnkreving gjennom bomstasjoner på Valslag og Våvatnet. De endelige takstene blir
fastsatt senereiht. gjeldendetakstretningslinjer.

8. Somdel av den nasjonalebompengereformen,jf. Meld. St. 25 (2014–2015),ogProp. 1 S Tillegg 2
(2015-2016) leggesdet til grunn en rabattordning med etterskudds-fakturering og 20 pst. rabatt
for kjøretøy i takstgruppe 1 med elektronisk brikke. Det gis ingen rabatt for kjøretøy i
takstgruppe 2. Det er ikke åpning for lokale rabattavtaler/forskuddsavtaler. Innføring av
passeringstak,som innebærer at det settesen øvre grense for passeringer som belastesen gitt
brikke i løpet av en kalendermånedskal vurderes.StatensvegvesenRegionmidt anbefaler at det
øvre passeringstaketsettestil 40. Frøya kommune ønsker primært at taket settestil 20 og viser
til at dette vil ha svært liten betydning for økonomieni prosjektet.

9. Frøya kommune forutsetter at Sør–Trøndelag fylkeskommunestiller garanti for nødvendigelån
sombompengeselskapettar opp.
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10. Det leggestil grunn en investeringskostnadpå 1 626 mill. kroner. (Alle beløp i 2016-kroner.) Av
dette vil 716 mill. kroner bli finansiert med fylkeskommunale midler. Det er videre beregnet et
bompengebidragpå 910 mill. kroner. Finansieringskostnadener beregnet til 367mill. kroner og
innkrevingskostnader er beregnet til 48 mill. kroner slik at samlet bompengeinntekt blir 1 325
mill. kroner (48+367+910mill. kroner).

11. Bompengeselskapetvil væreansvarlig for å finansiere 56 prosent av en eventuellkostnadsøkning
(910/1626 mill. kroner) ut over prisstigningen, begrenset oppad til 10 prosent av
investeringskostnaden (kostnadsramme) (1 626 mil l. kroner) dekkes med fylkeskommunale
midler og bompenger etter samme prosentvise fordeling som innenfor styringsrammen. All
kostnadsøkning ut over 10 prosent skal Sør-Trøndelag fylkeskommune i sin helhet finansiere.
Eventuelle innsparinger blir delt på samme måte. Alternativt blir det åpnet for at reduserte
byggekostnader kan nyttes til å ta inn tiltak fra marginallisten dersom det er lokalpolitisk
enighet om det. Delprosjekt 13 skal i så fall tas først, øvrige delprosjekter 11-16 er i uprioritert
rekkefølge. Det er Statistisk sentralbyrå sin kostnadsindeks for veganleggsom skal nyttes i
prisberegningene.

12. Dersom det etter at innkrevingen er igangsatt viser segat Selskapetsøkonomiskesituasjon gjør
det nødvendig, kan bompengeselskapet, etter søknad til Vegdirektoratet, forlenge
bompengeperiodenmed inntil 5 år og/eller øke takstene med inntil 20 prosent utover det
takstnivået somvar forutsatt ved stortingsbehandlingen.

13. Samlet innkrevingsperiode for Trinn 2 er beregnet til 15 år. Dersomøkonomieni prosjektet blir
bedre enn forutsatt skal eventuelle økte bompengemidler settes av til utbedringstiltak på
marginallisten omtalt i Trinn 1. Delprosjekt 13 skal i så fall tas først, øvrige delprosjekter 11-16
er i uprioritert rekkefølge.

En eventuell fylkeskommunal andel til prosjekt på marginallisten må behandlesi Fylkestinget.

14. Det forutsetteslikelydende vedtak i Snillfjord, Hitra ogFrøya kommuner.

Behandling/vedtak i Formannskapetden 19.04.2016sak 34/16

Vedtak:
1. Frøyakommunegir sin tilslutning til å finansiereprosjektog tiltak på fv. 714 Stokkhaugen-Sundei

Sør-Trøndelag(trinn 2) medbompenger.

2. Sakenoversendesetter vedtaki kommunenetil Statensvegvesensom utarbeideret faglig grunnlag.
DettesendesVegdirektoratetfor godkjenning,medsikte påny lokalpolitisk behandlingvåren2016og
stortingsbehandlingvåren 2017. Frøya kommune vil spesielt understreke,i lys av den negative
utviklingen i ulykker medpersonskader/dødsulykkerpå strekningende sisteårene,viktighetenav at
prosjektenei pakkennå ferdigstillesinnenfordetidsrammersomer planlagt.

3. Frøyakommunegodkjennerat en ny Stortingsproposisjonomfatterfinansiering av delprosjekt7-10,
medmulighet for å ta inn prosjekterfra marginallistendersomøkonomientilsier det.Delprosjekt 8 gis
prioritet forandelprosjekt7.

4. For trinn 2 legger Frøya kommune til grunn at bompengerskal finansiere ca. 56 prosent av
investeringskostnadene,910mill. kr. Bompengelånetskal ogsådekkerentekostnaderogkostnaderved
administrasjonog innkrevingav bompenger.

5. For trinn 2 forutsetterFøyakommuneat Sør–Trøndelagfylkeskommuneovervegbudsjettetbevilgeret
beløpsomdekkerca.44 prosentav investeringskostnadene,716mill. kr.
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6. Ved prisomregninger av byggekostnaderskal Statistisk sentralbyrås «Bygge-kostnadsindeksfor
veganlegg»leggestil grunn.

7. Frøya kommune legger til grunn at dagens bompengeordning videreføres med toveis
parallellinnkreving gjennombomstasjonerpå Valslag og Våvatnet.De endeligetaksteneblir fastsatt
senereiht. gjeldendetakstretningslinjer.

8. Som del av den nasjonalebompengereformen,jf. Meld. St. 25 (2014–2015), og Prop.1 S Tillegg 2
(2015-2016) leggesdet til grunn en rabattordningmed etterskudds-fakturering og 20 pst. rabatt for
kjøretøyi takstgruppe1 medelektronisk brikke. Det gis ingen rabattfor kjøretøyi takstgruppe2. Det
er ikke åpningfor lokale rabattavtaler/forskuddsavtaler.Innføring av passeringstak,sominnebærerat
det settesen øvregrensefor passeringersombelastesen gitt brikke i løpetav en kalendermånedskal
vurderes.StatensvegvesenRegion midt anbefalerat det øvre passeringstaketsettestil 40. Frøya
kommuneønskerprimært at taket settestil 20 og viser til at dettevil ha sværtliten betydningfor
økonomieni prosjektet.

9. Frøyakommuneforutsetterat Sør–Trøndelagfylkeskommunestiller garanti for nødvendigelån som
bompengeselskapettar opp.

10. Det leggestil grunn en investeringskostnadpå1 626mill. kroner.(Alle beløpi 2016-kroner.)Av dette
vil 716 mill. kroner bli fi nansiert med fylkeskommunalemidler. Det er videre beregnet et
bompengebidragpå 910 mill. kroner. Finansieringskostnadener beregnettil 367 mill. kroner og
innkrevingskostnaderer beregnettil 48 mill. kroner slik at samletbompengeinntektblir 1 325 mil l.
kroner(48+367+910mill. kroner).

11. Bompengeselskapetvil være ansvarlig for å finansiere56 prosentav en eventuell kostnadsøkning
(910/1626 mill. kroner) ut over prisstigningen, begrenset oppad til 10 prosent av
investeringskostnaden(kostnadsramme)(1 626 mill. kroner) dekkesmedfylkeskommunalemidler og
bompengeretter sammeprosentvisefordeling som innenfor styringsrammen.All kostnadsøkningut
over 10 prosentskal Sør-Trøndelagfylkeskommunei sin helhet finansiere.Eventuelleinnsparinger
blir delt på sammemåte.Alternativt blir det åpnetfor at redusertebyggekostnaderkan nyttestil å ta
inn tiltak fra marginallistendersomdeter lokalpolitisk enighetom det.Delprosjekt13 skal i såfall tas
først, øvrige delprosjekter 11-16 er i uprioritert rekkefølge. Det er Statistisk sentralbyrå sin
kostnadsindeksfor veganleggsomskalnyttesi prisberegningene.

12. Dersomdet etter at innkrevingener igangsattviser segat Selskapetsøkonomiskesituasjongjør det
nødvendig,kan bompengeselskapet,ettersøknad til Vegdirektoratet,forlengebompengeperiodenmed
inntil 5 år og/eller øke takstenemed inntil 20 prosentutover det takstnivåetsom var forutsatt ved
stortingsbehandlingen.

13. Samletinnkrevingsperiodefor Trinn 2 er beregnettil 15 år. Dersomøkonomien i prosjektetblir bedre
enn forutsatt skal eventuelleøkte bompengemidlersettesav til utbedringstiltakpå marginallisten
omtalt i Trinn 1. Delprosjekt13 skal i så fall tas først, øvrige delprosjekter11-16 er i uprioritert
rekkefølge.

En eventuellfylkeskommunalandeltil prosjektpåmarginallistenmåbehandlesi Fylkestinget.

14. Det forutsetteslikelydendevedtaki Snillfjord, Hitra ogFrøyakommuner.

Enstemmig.

BAKGRUNN:
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ProsjektetFv. 714 LaksevegenomfatterstrekningenStokkhaugen- Sunde.Dagensveg har en lengdepå 57,6
km og gjennomsnittligtrafikkmengdeer ca. 1670kjøretøyper døgn(ÅDT) vedVåvatnetbomstasjonog 1380
kjøretøyvedValslagbomstasjon(datafra 2015). Andelenav tungbiler i bomstasjoneneer ca.11,5%.

Fv. 714 er enestevegforbindelsetil Orkangerog Trondheimfor kystkommuneneSnillfjord, Hitra og Frøyaog
er dermedviktig for helekystdistriktet.Fv. 714har i hovedsaklav standardmedstrekningsvissmalogsvingete
veg og partier med problematiske stigningsforhold. Til sammen gir dette en hovedveg med dårlig
trafikksikkerhetog framkommelighet.

Statistikkenviser en overrepresentasjonav utforkjøringsulykkermed personskaderpå Fv. 714 sammenlignet
medøvrigefylkesvegeri Sør-Trøndelag. PåStrekningenStokkhaugen– Mjønes(prosjektstrekningen)bledet i
perioden2012- januar 2016 registrert 16 ulykker med personskadepå strekningen.I disseulykkeneble 3
personerdrept,2 hardtskaddeog16 personerlettereskadd.

Manglendeomkjøringsmulighetergjør vegnettetsværtsårbartved trafikkuhell, og spesieltvinterstid er det
mangehendelsersommedførerstengtveg i perioder.Dettekan medføreuforutsigbarhetog tapteinntekterfor
næringslivet.

Målet med prosjektetFv. 714 Laksevegener å bedreframkommelighetenog øke trafikksikkerhetenpå den
aktuellestrekningenog dervedsikre raskere,tryggereog mer pålitelig infrastruktur for næringsliv,befolkning
og besøkendei kystkommuneneSnillfjord, Hitra og Frøya.I tillegg til standardheving,innkortesstrekningen
fra Stokkhaugentil Sundemedtil sammenca.12,5 km. Prosjektetvil samletsettgjøreberørtekommunermer
attraktivefor næringsvirksomhet,bosettingog turisme.

På grunnlag av søknadog lokalpolitiske vedtakultimo 2009samtsupplerendevedtaki Fylkestinget2012om
deling i to trinn, ble prosjektetFv. 714 Stokkhaugen– Sunde(Laksevegen)trinn 1 medutbyggingav prosjekt
og tiltak godkjentav Stortinget6. desember2013,jf. prop.182S (2012-2013),innst. 39 S (2013-2014).

Stortingetble orientert om strukturenmed to finansieringsperioder(trinn 1 og trinn 2), med behandlingav
bompengesøknadeni Stortingeti to faser.
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Prosjektet finansieresdelvis med fylkeskommunalemidler, delvis med bompengesom innkreves ved to
stasjoner(VåvatnetogValslag).

Det sistedelprosjekteti trinn 1 er underbyggingog ligger fremdriftsmessiggodtan i forhold til sluttfristenjuni
2017.

Somvegeierhar Sør-Trøndelagfylkeskommunegitt klare føringerom kontinuerlig byggingi prosjektetFv. 714
Laksevegen.Dette helt i samsvarmed klare forventninger fra berørte kommuner. For å opprettholde
kontinuerlig bygging, må nestedelprosjekt(som ligger i trinn 2) konkurranseutlysessommeren2017 med
byggestarthøsten2017. Finansieringmå væreavklart før utlysning, og dermedmå stortingsbehandlingav
bomproposisjonenfor trinn 2 skje senestfør sommeren2017. For at denne strammefremdriftsplan kan
forventeså holde,mådelokalpolitiske vedtakknyttet til trinn 2 gjøresvåren2016.

Tidligere lokal saksgang
Den lokalpolitiske behandlingaav bompengesøknadenhar gått for segi flere omganger.Bompengesøknadble
behandletav Snillfjord, Hitra og Frøyakommunei felles kommunestyremøteden 19. november2009. Sør-
Trøndelagfylkeskommunebehandletsakeni møtei fylkestinget15. desember2009(FT sak126/2009).

Ved den lokalpolitiske behandlingeni 2009 ble det lagt til grunn en innkrevingsperiodepå 20 år, mens
hovedregelen er 15 år. Nye vurderingerviste at med bompengeinnkrevingi 15 år og takster i tråd med de
lokalpolitiske vedtak,ville bompengebidragetbli vesentliglavereenn tidligere lagt til grunn. Påbakgrunnav
dettebehandletfylkestingetsakenpånytt i møte31.oktober2012(FT sak91/2012)oggjordefølgendevedtak:

1. Fylkestingetgodkjennerat det kan leggestil grunn en totrinnsløsningfor bompenge-vedtakav prosjektet
FV 714Laksevegeni Stortinget.

2. Reguleringsplanbehandlingenmå ta utgangspunkti de ri meligsteløsningeneinnenfor de forutsetningene
somligger i bompengesøknadenmedhensyntil trasémv.

3. Det er et mål at prosjektetskal gjennomføresi tråd med hoved forutsetningenei bom-pengesøknaden
angåendetakst- og rabatt-nivå, innkrevingstid, prosjektinnhold og målsettingenom sammenhengende
utbygging.Vedvesentligeendringerav den faktiskeinntektsutviklingenetter innføring av bompengermå
bådetakst- og rabattnivåetvurderespå nytt i fase2.

4. Fylkestingetgodkjennerog tar det økonomiskeansvar for anskaffelseav vegkantutstyrsamtetableringav
beggebomstasjoner(inkludert strømog bredbånd)på prosjektetFV 714til entotal kostnadpåca. 12 mill.
kr inntil sakener behandleti Stortinget.

5. Arbeidetmedbomstasjonenekanstartenår proposisjonener oversendtStortinget.

De aktuellekommunerble orienterteom planenemedfremleggelseav utbyggingeni to trinn på et styremøtei
bompengeselskapet8. oktober2012. Det ble da avklart at de ikke fant det nødvendigå leggesakenfrem for
kommunenepånytt sålengeforutsetningenemedhensyntil valg av trasé,trafikk og rabattikke blir endret.

Søknadenom bompengeinnkrevingsom er behandletav Stortinget inneholdt prosjektenesom var tenkt
gjennomført i trinn 1. Ettersomprosjektetble vedtattdelt opp i to trinn, må det derfor på nytt søkesStortinget
om tillatelse til å kreveinn bompengerpå trinn to i prosjektet.Følgendedelprosjekterinngår i trinn 2, ref. til
vedtaki Fylkestinget,FT sak95/14,den29.10.2014:

1. Fylkestinget godkjenner at delprosjekt 7 i fv. 714, Laksevegen,overføres til trinn 2, slik at en ny
Stortingsproposisjonvil omfattefinansieringav delprosjektene7, 8, 9 og 10.
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2. Såsnart inntektspotensialeter klart og nyeanslagpå reguleringsplanfor delprosjektene7 og 8 er utført,
ber FylkestingetFylkesrådmannenferdigstille et trafikknotat og en sak til Fylkestingetom trinn 2 i
prosjektetfv. 714Laksevegen,somgrunnlagfor ensøknadtil Stortinget.

3. Sak om løsningsvalg,utlysning og oppstart av delprosjektene6 og 10 fremmestil politisk behandling
snarest,slik at framdrift og enhelhetligutbyggingopprettholdes.

4. Fylkestingetser positivt på innsparingenei delprosjektene1-5 og 10 og vil slå fast at det er viktig meden
strengprosjektstyring.Det bør henteserfaringer fra andrelignendefylkesvegprosjekter.

Videre lokal saksgang
Gjeldendesak med prinsippvedtakom trinn 2 ved kommunestyremøtei Snillfjord, Hitra og Frøyakommune,
vil bli lagt til grunn ved ferdigstillelseav det faglige grunnlag for bompengesaksamt kvalitetssikring som
gjøresav Vegdirektoratet.Denneprosessforventesikke å bety vesentligeendringer i grunnlagetog ventes
ferdig primo mai.

Etter at det faglige grunnlag for trinn 2 er endelig ferdigstilt og kvalitetssikret må det iht. krav fra
Vegdirektoratetgjøreset endeligvedtakfor trinn 2 i kommunene.

Deretterskal sakenbehandlespolitisk i Sør-Trøndelagfylkeskommune.Førsti Komite for infrastrukturden1.
juni ogderetteri Fylkestingetden15. juni 2016.

Prosjektbeskrivelse

Det er ikke endringeri densamledeprosjektporteføljenfor trinn 1 og 2 somdenble presenterti trinn 1 (figur
1).

Figur 1. Fv. 714Laksevegen,oversiktdelprosjekter1 - 10.
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Det som avviker fra Stortingets godkjenning av prosjektetstrinn 1 er at delprosjekt7 (Ny vei utenom
Krokstadøra),somvar planlagt realisert i førstebyggetrinn,jf. FT saknr 95/14 er overførttil trinn 2 grunnet
kostnadsøkning.En ny stortingsproposisjonfor trinn 2 vil dermed omfatte finansiering av de følgende
delprosjekter7-10:

� Delprosjekt7, Ny veg utenomKrokstadøraomfatterny vei på strekningenSnilldalsli-Berg. Tiltaket
beståri hovedsakveg i dagen,to bruer, Åøybrua(47 m) og Bergselvbrua(148 m) og en kort tunnel
(Ålitunnelen,ca.80 m plussportalerpåca.60 m). Strekningenfor detopprinneligedelprosjekt9 er nå
av utbyggingstekniskegrunneinkludert i delprosjekt7.

Ny vegstrekninger 3,7 km noesomgir en innkorting på ca. 1,9 km sammenlignetmedeksisterende
veg.

Ved å byggeny Fv. 714utenomKrokstadørafår trafikanteneenmer trafikksikker vegmed80 km/t for
den regionaletrafikken, samtidig som lokalveien gjennomKrokstadøraogsåblir mer trafikksikker
pga.reduserttrafikk.

- ReguleringsplanenFv. 714 Stokkhaugen- Sundan,parsell Snilldalslia – Berg er vedtattden
11.02.2016.

- Anslagfor prosjektet(09.12.2015):354,6mill. kr (2016-kr)

� Delprosjekt8, Åstfjordkryssingenomfatterny vei på strekningenSaghølen- Stormyra.Tiltaket består
i hovedsakav Åstfjordbrua(725meter),to tunneler(Slørdalstunnelen2645m og Mjønestunnelen745
m), kortestrekningermedvegi dageninkl. tre kryssområder.

�
I alt en ny vegstrekningpå ca. 5,5 km som gir en innkorting på ca. 6 km sammenlignetmed
eksisterendevegsomer sværtsvingetemednedsatthastighetsnivå.

- ReguleringsplanenFv. 714 Stokkhaugen– Sundan,parsell Saghølen-Stormyraer vedtattden
12.11.2015 og etter klage på planvedtaket endelig stadfestet av Fylkesmannenden
08.03.2016.

- Anslagfor prosjektet(11.11.2015):1250,2mill. kr (2016-kr)

� Delprosjekt9, Utbedringav eksisterendeveg langsSnilldalselva.Denneutgår somegetdelprosjekti
ogmedat strekningennåer inkludert i delprosjekt7.

� Delprosjekt10, Våvatneter ferdig byggeti sammeentreprisesomdelprosjekt6 Ny veg og tunneleri
Snilldalen.Kostnader forskuttertav STFK.

- Kostnadfor prosjektet:21,4mill. kr (2016-kr)

Fv. 714 Laksevegentrinn 2 omfattersåledessomomtalt delprosjekt7 – 10 hvor delprosjekt9 utgår someget
delprosjekt,mensdelprosjekt10 alleredeer bygget.Gjenståendebyggeprosjektertilhørendetrinn 2 er dermed
delprosjekt7 og 8. I utgangspunktetskal delprosjekt7 gjennomføresførst, men det er utbredtenighetom at
delprosjekt8 er detviktigsteenkeltprosjektetogat delprosjekt8 dermedgis prioritet først.

Densamledekostnadsrammelagt til grunn for trinn 2 er på 1626mill. kr (2016-kr)(tabell1).

Tabell1. Samletkostnadsrammefor trinn 2.
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Delprosjektertrinn2 Kostnad
(anslag)mill.kr

(2016-kr)

Andeli
%

7,NyvegutenomKrokstadøra(inklusivdelprosjekt9) 354,6 22
8,Åstfjordkryssingen 1 250,2 77
9,UtbedringaveksisterendeveglangsSnilldalselva
- erinkluderti delprosjekt7

- -

10,Våvatnet(forskuttertavSTFK) 21,4 1
Samletkostnadsramme 1 626,2

Delprosjekt11-16 fra marginallistener delstrekningermeden vegstandardsomstort sett ikke har altfor dårlig
kurvatur og har gul stripe (tabell 2). Dissemarginalprosjekterkommer til utførelsedersominntekteneøker
vesentligutoverdeberegnedeeller at utbyggings-kostnadeneblir lavere.

Delprosjekt13 gis etteruttalt ønskeførsteprioritetblant marginalprosjektene.Det er hensiktsmessigom øvrige
delprosjekter11-16 er i uprioritert rekkefølge,daenprioritering her må avhengeav hva somevt. blir av ledige
midler. Det forutsettesher li kevelat enendeligprioritering behandleslokalpolitisk.

Tabell2. Marginallisten(beløpi mill. kr).
Delstr
ek.
(Oppr.
pri)

Prosjekt Opp
r.
over
slag
2009
-kr

Oppr.
overslag
2016-kr
Inkl.mva-
komp
(+15,9%)

Antatt
realøkni
ng
(+18,5
%,
Standard
hevning
mv.)

Juste
rt
overs
lag
2016-
kr

11 Utbedringaveks.vegVåvatnet-
Snilldalen

65 93,3 17,3 110,
5

12 Utbedringaveks.vegfremtil
Våvatnetinkl.nyveggjennom
kurvevestforStokkhaugenog
Vådaindrebru

45 64,6 11,9 76,5

13 Utbedringaveks.veg
Bergsbakken- Storvasstunnelen

5 7,2 1,3 8,5

14 Utbedringaveksisterendevegi
Fossdalen

12 17,2 3,2 20,4

15 UtbedringavRøssvika- Slåttavika 20 28,7 5,3 34,0
16 Utbedringaveksisterendeveg

Nessavatnet
4 5,7 1,1 6,8

Samletoverslag,marginalprosjekter 151 216,7 40,1 256,
7

Forutsetningerlagt til grunnfor justertoverslagi tabell2:

� Deflatorfor riksvegvedjusteringfra 2009- til 2016- kr: + 23,8%
� Mva. kompensasjonknyttet til endringi regler(2013)for mva.-fritak: + 15,9%
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� Antatt realøkning i kostnad, primært pga. økte krav til standard mv: + 18,5 %
(for dette lagt til grunn realkostnadsøkningpå Laksevegenspri. 7 (+9) fra oppr. kostnadsoverslagi
2009til nytt anslagdesember2015)

Utbyggingsplan(rekkefølge og fremdrift)

Delprosjekteneer i utgangspunktetgitt i prioritert rekkefølge1-10. Delprosjekt1-6 gjennomføresi trinn 1 slik
at trinn 2 omfatterdelprosjekt7-10. Somtidligere omtalt utgår delprosjekt9 somselvstendigdelprosjekti og
med at strekningennå er inkludert i delprosjekt7, mens delprosjekt10 alleredeer bygget.Gjenstående
byggeprosjektertilhørendetrinn 2 er dermeddelprosjekt7 og8.

Det er enighetom at delprosjekt8 gis prioritet forandelprosjekt7.

Planlagt framdrift forutsetter Stortingsbehandling med vedtak av søknad om bompenge-finansiering før
sommeren2017(figur2). Forutsattet positivt Stortingsvedtakvil utlysningav entrepriserkunneskjesommeren
2017medanleggsstarthøsten2017.

Dersombeggedegjenværendedelprosjektenegjennomføresmedenvis samtidighetkan detskjeferdigstillelse
i 2020,med forventetåpning for trafikk innen årsskiftet2019/2020.Ved gjennomføringetterhverandremed
kontinuerlig bygging,kan ferdigstillelseværei 2022.

Investering 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Pri. 6 Ny veg og tunneler i Snilldalen
Pri. 7 Ny veg utenom Krokstadøra
Pri. 8 Åsfjordkryssingen
Pri. 9 Utbed. av eks. veg i Snilldal
Pri 10. Våvatnet

Utredning/forprosjekt
Kommunedelplan

Reguleringsplan

Byggeplan/grunnerverv

Utlysing/Bygging

Trafikkåpning

Figur 2. Fremdriftsplan.
(Framdriftsplanener for trinn 2 (pri 7, 8 og 9) under forutsetningav at avklaringerknyttet til
finansiering,ogdervedvedtakav Stortingsproposisjonfor trinn 2 ergjort innensommeren2017)

Bompengeinnkreving

Prosjektene i trinn 2 er forutsatt delfinansiert med bompenge gjennom forlengelse av eksisterende
innkrevingsordning.

Finansieringsoppleggetbyggersåledespå videreføringav parallell/etterskuddsinnkrevingi de to eksisterende
automatiskebomstasjonerpåFv. 714VåvatnetogFv. 714Valslagmed innkreving i beggekjøreretninger.

Plasseringenav bomstasjoneneforutsettesvidereført i trinn 2 da det ikke er endringer i forutsetningene
vedrørendeplasseringav bomstasjonenejf. Stortingetsgodkjenningav prosjektetstrinn 1, jf. Prop.182S.
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Oppstart av bompengeinnkrevingtil trinn 2 vil, som det ser ut nå, værejanuar 2019. Trinn 1 av Fv. 714
Laksevegen,somdetkrevesinn til nå,vil daværeferdig finansiert.

Med oppstartav innkreving til trinn1 den28. april 2014og 10 års innkreving lagt til grunn i Prop.182 S, vil
trinn 1 dermedværefinansiertpånærdethalveav forventettid.

Årsaken til den kortere innkrevingstid er helt primært, at antallet av passeringerer vesentlig høyer enn
kalkulert og inntektene for de to bomstasjonerderved er godt 40 % over hva som er lagt til grunn ved
beregningav finansieringstid.Antall passeringer,inntekt samtgjennomsnittligetakstfor 2015visesi tabell3.

Tabell3. Inntekt ogpasseringer2015.
Bomstasjon Trafikk ÅDT Inntekt,kr Gjennomsnittstakst,kr

Fv. 714 Våvatnet 609 117 1669 32 770 495 53,80

Fv. 714 Valslag 504 640 1383 36 990 112 73,30

Sum 1 113 757 3051 69 832 564 62,70

Med oppstartjanuar2019av bompengeinnkrevingtil trinn 2 og en beregnetinnkrevings-periodepå 15 år, vil
da densamledeinnkrevingsperiodefor trinn 1 og 2 væreca.20 år somopprinnelig forutsattfor prosjektetFv.
714 Laksevegen.Ved finansieringsanalysenfor trinn 2 blir det lagt til grunn den faktiske trafikk somnå er
dokumentertveddeto bomstasjoner.

Takst- og rabattsystem

Somdel av dennasjonalebompengereformen,jf. Meld. St. 25 (2014–2015),ogProp.1 S Tillegg 2 (2015-2016)
vil detskjeenendringi takst- og rabattsystemet.Denneendringer ikke spesieltknyttet til trinn 2.

Endringeninnebæreren rabattordningmedetterskuddsfaktureringog 20 % rabattfor kjøretøyi takstgruppe1
somogsåvil omfattebiler over3500kg i gruppeM1 (tungebobiler,campingbilerog andrestørrepersonbiler)
medelektroniskbrikke. Det er ikke åpningfor lokaleforskuddsavtaleri detteopplegget.

For biler over 3500kg gis det ikke rabatt.Det forventesinnført passeringstak,sominnebærerat det settesen
øvregrensefor passeringersombelastesengitt brikke i løpetav enkalendermåned.

StatensvegvesenRegionmidt anbefalerat detøvrepasseringstaksettestil 40. Ut fra et lokalpolitisk perspektiv
kan det imidlertid væreønskeligom taketsettestil 20 og det kan visestil, at dettevil hasværtliten betydning
for økonomieni prosjektet.

Den forholdsmessigebelastning på den enkelte kjøretøygruppesøkes opprettholdt som ved gjeldende
takstordning, samtidig som det også forutsettes at takstnivået ved omlegging settes slik at netto
bompengeinntekterikke blir reduserti forhold til detsomvar lagt til grunn for trinn 1 i Prop.182S.

Det leggesopptil at detskal foreliggelokalpolitisk tilslutning til takstene.

Finansiering
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Prosjektetstrinn 2 er planlagt finansiertmedfylkeskommunalemidler og bompenger.Det er lagt til grunn at
Sør-Trøndelagfylkeskommunesmuligheter for bevilling til prosjektetsamletsett ligger fast somopprinnelig
planlagtjf. gjeldendeinvesteringstabell.

Oppstartav bompengeinnkrevingtil trinn 2 forventessomtidligere omtalt å værejanuar2019.Det er lagt til
grunn en kostnadsrammefor trinn 2 på 1 626 mill. 2016 -kr (tabell 1). Det er forutsattat 910 mill. 2016 -kr
eller 56 % bompengefinansieresog716mill. 2016- kr eller 44 % skal finansieresmedfylkeskommunalemidler
(tabell 4). Detteer ennoestørrebompengeandelennhva somvar lagt til grunn i trinn 1 derdetvar lagt opptil
enbompengeandelpå inntil 50 % av kostnadenefor vegprosjektet.

Tabell 4. Forslag til finansieringsplan (tall i mill. 201 6 kr)
2015-2017 2018-2020 Sum Andeli %

Bompenge 22,8 887,2 910,0 56
Fylkeskommunale midler 245,5 470,7 716,2 44
Sum 268,3 1 357,9 1 626,2

Det er foretattberegningerav finansieringsevnenut fra bl.a. følgendeforutsetninger:

� Anleggskostnad:1626mill. 2016-kr.
� Fylkeskommunalemidler 716mill. 2016- kr.
� Lånerentepå6,5 %
� Årlig prisstigning:2,5 %
� Samletårlig innkrevingskostnaderi to bomstasjoner5 mill. kr.
� Nytt takst- og rabattsystemiht. bompengereformen.
� ÅDT pr bomsnitt(2015):

- Fv 714Valslag(ytresnitt): 1380
- Fv 714Våvatnet(indre snitt): 1670

� Årlig trafikkvekstiht. Fylkesprognosei NTP

� Byggetid:2017-2020

Med disseforutsetningerlagt til grunner innkrevingsperiodenberegnettil om lag 15år.

Vegdirektoratethar som noe nytt gitt melding om, at den tekniske kalkulasjonsrentefor lån til prosjektet
reduseresfra vanlige6,5 % til 5,5 % de10 førsteår fra vedtakav Prop.for trinn 2.

Etter de første10 år kalkuleressomtidligere meden lånerente på 6,5 %. Det er samtidigmedVegdirektoratet
avklart at innkrevingsperiodentrosslaverekalkulasjonsrentemåfastholdestil opprinneligberegnet15 år. Dette
betyr at takstenereelt kan reduseresnår innkreving i regi av trinn 2 startesopp i 2019.For lett bil er denne
takstreduksjonberegnettil å være5 - 6 %.

Finansieringsoppleggetvurderessom robust.Dersomdet skulle oppståen situasjonder bompengeinntektene
svikterog /eller at finansieringskostnadeneblir høyerekan bompengeperiodenforlengesmedinntil 5 år ogeller
takstenekan økesmedinntil 20pst.

Håndtering av kostnadsøkninger,evt mindre bompengeinntekterenn forutsatt
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Det leggessom tidligere anført til grunn en investeringskostnad(kostnadsramme)på 1626 mill. kr (alle
avsnittesbeløpi 2016-kr). Av dettevil 716 mill. kr bli finansiert medfylkeskommunalemidler. Det er videre
beregnet et bompengebidragpå 910 mill. kr. Finansieringskostnadener beregnet til 367 mill. kr og
innkrevingskostnaderer beregnettil 48 mill. kr slik at samletbompengeinntektblir 1325mill. kr (48+367+910
mill. kr).

Bompengeselskapetvil væreansvarligfor å finansiere56 prosentav en eventuellkostnadsøkning(910/1626
mill. kr) ut over prisstigningen,begrensetoppadtil 10 prosentav investeringskostnaden(kostnadsramme)
(1626 mill. kr) dekkesmed fylkeskommunalemidler og bompengeretter sammeprosentvisefordeling som
innenforstyringsrammen.

All kostnadsøkningut over 10 prosentskal Sør-Trøndelagfylkeskommunei sin helhet finansiere.Eventuelle
innsparingerblir delt påsammemåte.Alternativt blir detåpnetfor at redusertebyggekostnaderkan nyttestil å
ta inn tiltak fra marginallistendersomdeter lokalpolitisk enighetom det.

Det er Statistisksentralbyråsin kostnadsindeksfor veganleggsomskalnyttesi prisberegningene.

Garantier ved låneopptak

Sør-Trøndelagfylkeskommunegaranterermedselvskyldnerkausjonfor lånenesombompengeselskapettar opp.
Garantiengjelder for hovedstolenfor lånet, maksimalt925,5mill. nominellekroner medtillegg av 10 prosent
av til enhvergjeldendehovedstoltil dekning av eventuellepåløpterenter og omkostninger.Lånet kan ikke
overstige1018,1mill. kr (ny garantisaki forbindelsemedtrinn 2). Garantistensutleggkan dekkesgjennomen
økningav realtakstenemedinntil 20 prosentog/ellerenforlengelseav bompengeperiodenmedinntil 5 år.

Frøya kommune,forutsetteri sitt lokalpolitiske vedtak at Sør–Trøndelagfylkeskommunestiller garanti for
nødvendigelån sombompengeselskapettar opp.
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GNR 22 BNR 39 KJØP AV EIENDOM PÅ MELKSTADEN

Forslag til vedtak:

Frøya kommunestyreviser til innkomne søknadom kjøp av tomt, alternativt leie av tomt med gnr 22 bnr
40 somFrøya Kommune eier oggjør følgendevedtak:

Kommunestyret vedtar å inngå festekontrakt med følgenderammer for avtalen, heri festeavgift,
opsjonstiderm.m:

1. KN Entreprenør fester et areal på ca. 5,0 da i Nordhammervika (Melkstaden)
2. Festetidener satt til 50 år og ingen av partene kan si opp avtalen i løpet av festetiden.
3. Grunnverdien settestil kr. 250,- pr. m2 for planert areal, ca 4,0 da, og festeavgiftenutgjør 7 %

av denne(årlig ca. kr. 70000,- for arealet – endeligbeløpavhengigav oppmåling av arealene–
eksmva)

4. Grunnverdien settestil kr 150,- pr.m2 for areal på ca 1,0 da sombenyttestil veg/adkomsttil
Hamos.Veg opparbeides.(årlig ca. kr 10500,- for arealet – endeligbeløpavhengigav oppmåling
av arealene– eksmva)

5. Festeavgiftenkan hvert 10. år reguleresmed endringen i konsumprisindeksen.
6. KN Entreprenør A/S har etter at den respektive festekontrakt har løpt i mer enn ti år – og

seneremed et års varsel – rett til å innløsearealet. For areal som ikke innløsesvil
festekontrakten fortsette. I avtalen skal det fastsettesen innløsningssum.

Kommunestyret gir formannskapet fullmakt til å godkjenneendelig festekontrakt.

Behandling/vedtak i Formannskapetden 19.04.2016sak 45/16

Vedtak:

Frøyakommunestyrevisertil innkomnesøknadom kjøpav tomt, alternativtleie av tomt medgnr 22 bnr 40
somFrøyaKommuneeieroggjør følgendevedtak:

Kommunestyretvedtarå inngåfestekontraktmedfølgenderammerfor avtalen,heri festeavgift,opsjonstider
m.m:

1. KN Entreprenørfesteret arealpåca.5,0 dai Nordhammervika(Melkstaden)
2. Festetidener satttil 50 år og ingenav partenekan si oppavtaleni løpetav festetiden.
3. Grunnverdiensettestil kr. 250,- pr. m2 for planertareal,ca4,0 da,og festeavgiftenutgjør7 % av

denne(årlig ca.kr. 70000,- for arealet– endeligbeløpavhengigav oppmålingavarealene– eksmva)
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4. Grunnverdiensettestil kr 150,- pr.m2 for arealpåca1,0 dasombenyttestil veg/adkomsttil Hamos.
Veg opparbeides.(årlig ca.kr 10500,- for arealet– endeligbeløpavhengigav oppmålingavarealene–
eksmva)

5. Festeavgiftenkan hvert10. år reguleresmedendringeni konsumprisindeksen.
6. KN EntreprenørA/S har etterat denrespektivefestekontrakthar løpt i merennti år – ogseneremed

et årsvarsel– rett til å innløsearealet.Forarealsomikke innløsesvil festekontraktenfortsette.I
avtalenskaldetfastsetteseninnløsningssum.

Kommunestyretgir formannskapetfullmakt til å godkjenneendeligfestekontrakt.

Enstemmig.

Behandling/vedtak i Formannskapetden 05.04.2016sak 27/16

Vedtak:

Frøyakommunestyrevisertil innkomnesøknadom kjøpav tomt, alternativtleie av tomt medgnr 22 bnr 40
somFrøyaKommuneeieroggjør følgendevedtak:

Kommunestyretvedtarå inngåfestekontraktmedfølgenderammerfor avtalen,heri festeavgift,opsjonstider
m.m:

1. KN Entreprenørfesteret arealpåca.5,0 dai Nordhammervika(Melkstaden)
2. Festetidener satttil 50 år og ingenav partenekan si oppavtaleni løpetav festetiden.
3. Grunnverdiensettestil kr. 250,- pr. m2 for planertareal,ca4,0 da,og festeavgiftenutgjør7 % av

denne(årlig ca.kr. 70000,- for arealet– endeligbeløpavhengigav oppmålingavarealene– eksmva)
4. Grunnverdiensettestil kr 150,- pr.m2 for arealpåca1,0 dasombenyttestil veg/adkomsttil Hamos.

Veg opparbeides.(årlig ca.kr 10500,- for arealet– endeligbeløpavhengigav oppmålingavarealene–
eksmva)

5. Festeavgiftenkan hvert10. år reguleresmedendringeni konsumprisindeksen.
6. KN EntreprenørA/S har etterat denrespektivefestekontrakthar løpt i merennti år – ogseneremed

et årsvarsel– rett til å innløsearealet.Forarealsomikke innløsesvil festekontraktenfortsette.I
avtalenskaldetfastsetteseninnløsningssum.

Kommunestyretgir formannskapetfullmakt til å godkjenneendeligfestekontrakt.

Enstemmig.
Vedlegg:

Søknadfra KN Entreprenørdatertden02.02.16
Kart i målestokk1:1000

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:

KN EntreprenørAS har søktom å kjøpegnr 22 bnr 40 someiesavFrøyakommune(sevedlagtekartskisse).
Dennetomtaer nødvendigtilleggsarealtil virksomhetensombedriftendriver medpåMelkstadeni dag.KN
EntreprenørAS leier i dagtomtaav FrøyaKommune.Tomtaleiesvidereut til Hamossomhar sin
søppelhåndteringpåområdet.Hamosbehøvertomtai ca.ett år til før dekan flytte til sitt nyearealpåNabeita.
Adkomstentil tomten(områdethvor Hamoser i dag)gåroverKN Entreprenørseiendom.

Vurdering:

Søknadbasererseg opprinneligpåkjøpav tomten.Detvurderesimidlertid somhensiktsmessigå anbefaleat
detgjørestilsvarendeavtalepådettearealetsompånabotomtensomer Nordhammervikanæringspark.Forslag
til vedtakbaserersegdapåalleredeinngåtteavtalermedAqualineogEidsvaag.Rådmanntilrår derforat det
inngåsenfesteavtalepådettearealettilsvarendedetsomer gjort pådeto andrefestearealene.
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Areal påplanerttomt utgjørca3,2 daogarealpåvegutgjørca 0,8 da.Arealeter veiledendeogmåmålesut før
endeligavtaleom kjøpgjennomføres.

Prisenbaserersegpå7% festeavgiftsomtar utgangspunkti enkvadratmeterprispåkr 250,- pr. år, somtotalt
utgjørenfesteavgiftpåcakr 56875,- + mvapr år. For arealsomdisponerestil vegvil festeavgiftenbli det
samme,menkvadratmeterprisenreduserestil kr 150,- pr år. Detteutgjørenfesteavgiftpåkr 8400,- + mvapr
år

Etter at denrespektivefestekontrakthar løpt i merennti år – ogseneremedet års varsel– gis detrett til å
innløsearealet.For arealsomikke innløsesvil festekontraktenfortsette.I avtalenskaldetfastsettesen
innløsningssum.

Etter endeligvedtaki kommunestyretskalavtalenfremleggesfor formannskapettil godkjenning.Den endelige
avtalener fremdelesikke klar, dadenvil omfattejuridiske formuleringersomgårpådetaljeri avtalen.For at vi
skal få enavtalepåplasssåfort sommulig, beskommunestyretnåom å vedtadisserammeneogat
formannskapetgis fullmakt til å godkjennedenendeligeavtalensomselvsagtbaserespådisseforutsetningene.
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SØKNAD OM KJØP AV SJØHUSTOMT PÅ SULA

Forslag til vedtak:

Frøya kommunestyreviser til innkomne søknadom tildeling av sjøhustomtpå Jektnesetfra Ola Flyum.
Tomten er tidligere fradelt oghar Gnr 64, bnr 282.Med bakgrunn i dato for mottak av søknadog
uttalelse fra Sula fiskarlag tildeles omsøktetomt til Ola Flyum.

Tomteprisen fastsettestil kr. 29.300,- ogalle omkostninger deleslikt mellom kjøper ogselger.Videre må
det væreigangsattbygging innen 2 år etter at tinglyst skjøte er utstedt, hvis ikke faller tomten tilbake til
kommunen.

Behandling/vedtak i Formannskapetden 05.04.2016sak 28/16

Vedtak:

Frøyakommunestyrevisertil innkomnesøknadom tildeling av sjøhustomtpåJektnesetfra Ola Flyum.Tomten
er tidligere fradeltogharGnr 64, bnr 282.Med bakgrunni datofor mottakav søknadoguttalelsefra Sula
fiskarlagtildelesomsøktetomt til Ola Flyum.

Tomteprisenfastsettestil kr. 29.300,- ogalle omkostningerdeleslikt mellomkjøperogselger.Videremådet
væreigangsattbygginginnen2 år etterat tinglyst skjøteer utstedt,hvis ikke faller tomtentilbaketil
kommunen.

Enstemmig.

Vedlegg:

Søknadfra Ola Flyum,mottattden24.11.2015
Brev til Sulafiskarlag,datert27.11.201
Uttalelse/vedtakfra Sulafiskarlag,datert25.01.2016.
Kart i målestokk1:1000

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
16/1044-1 SØKNAD OM KJØPAV SJØHUSTOMTPÅ SULA

Saksopplysninger:
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Ola Flyumhar søktom å kjøpeenrektangulærteig påJektneset,størrelse21 x 36,4m somer merket64/282og
someiesav Frøyakommune(sevedlagtekartskisse).Dennetomtaligger i grønnsone,mendeter lange
tradisjonerfor bruk av Jektneseti næringsøyemed.Områdetble tidligere brukt til å tørkefisk og tang.Det
ligger ogsåett annetsjøhuspånabotomta.Ola Flyum jobberhosFrøyaTareAS ogplanleggerå bruketomtatil
detteformålet.

Vurdering:

Søknadeneblevedbrevherfradatert27.11.2015oversendttil fiskarlagetfor uttalelse.SulaFiskarlaghar ingen
merknadertil at Ola Flyumfår kjøpdenomsøktetomt, annetennat denmå bebyggesetterkommunens
retningslinjerfor kjøpav eiendom.

Ved desistetildelinger av sjøhustomterer detfastsattentomteprispåkr. 20.000,- medtillegg av
omkostninger.I ogmedat alle omkostningervedfradelingogoverskjøtingfor tomterpåSulaskaldeleslikt
mellomkjøperogselger,måtomteprisenfor Sulaøkestilsvarende½ gebyret,dersomkommunensomselger
skalsitte igjen medennettoprispåtomtapåkr. 20.000,-. Gebyretsomomfatterdeling,kartforretningog
tinglysing utgjørkr. 18.600,- sombetyrat kommunensomselgerskalbetalekr. 9.300,- av detteogrestenskal
kjøperbetale.Dettebetyrat tomteprisenfastsettestil kr. 29.300,-, slik at nettoråtomtblir påkr. 20.000,-.
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KOMMUNEREFOMEN 2016

Forslag til vedtak:

Frøya kommunehar jobbet medIntensjonsavtalesammenmedHitra kommuneog Snillfjord
kommuneetter å ha deltatt i sonderingsmøteri følgendesammensetninger:
� Kyst 7: Frøya, Hitra, Hemne,Snillfjord, Halsa,Aure og Smøla
� Kyst 4: Frøya, Hitra, Snillfjord og Hemne
� Frøya, Hitra og Snillfjord
� Fosenkommunene:Frøya, Hitra, Ørland, Bjugn og Åfjord
Forhandlingeneom IntensjonsavtalemellomFrøya, Hitra og Snillfjord kommunerom
kommunereformenavsluttes,medbegrunnelsei at manikke sermulighet for å bli enigeom
plasseringav kommunesentereti eneventuellny kommune.

I forhandlinger om kommunesenterforesloFrøya kommuneSistrandasomkommunesenter,mens
Hitra kommuneforesloFillan. Flertallet i beggekommunersforhandlingsutvalger enigeom at
manikke vil bli enigeom plasseringav kommunesenteri eneventuellny kommune.
Viser forøvrig til saksfremlegg.

Vedtak i Kommunestyresak29/16oppheves.

Enstemmig.

Behandling/vedtak i Formannskapetden 19.04.2016sak 42/16

Vedtak:
Frøyakommunehar jobbetmedIntensjonsavtalesammenmedHitra kommuneogSnillfjord kommune
etterå hadeltatti sonderingsmøteri følgendesammensetninger:
� Kyst 7: Frøya,Hitra, Hemne,Snillfjord, Halsa,AureogSmøla
� Kyst 4: Frøya,Hitra, SnillfjordogHemne
� Frøya,Hitra ogSnillfjord
� Fosenkommunene:Frøya,Hitra, Ørland,BjugnogÅfjord
ForhandlingeneomIntensjonsavtalemellomFrøya,Hitra ogSnillfjord kommunerom
kommunereformenavsluttes,medbegrunnelsei at manikkesermulighetfor å bli enigeomplassering
av kommunesentereti eneventuellny kommune.
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I forhandlingeromkommunesenterforesloFrøyakommuneSistrandasomkommunesenter,mensHitra
kommuneforesloFillan. Flertalleti beggekommunersforhandlingsutvalgerenigeomat manikkevil bli
enigeomplasseringav kommunesenteri eneventuellny kommune.
Viserforøvrigtil saksfremlegg.

Vedtaki Kommunestyresak29/16oppheves.

Enstemmig.

Formannskapetsbehandling i møte19.04.16:

Følgendeforslag til vedtakble fremmetav Ap:

«Frøyakommunehar jobbetmedIntensjonsavtalesammenmedHitra kommuneogSnillfjord kommuneetterå
hadeltatt i sonderingsmøteri følgendesammensetninger:
� Kyst 7: Frøya,Hitra, Hemne,Snillfjord, Halsa,Aure ogSmøla
� Kyst 4: Frøya,Hitra, Snillfjord ogHemne
� Frøya,Hitra ogSnillfjord
� Fosenkommunene:Frøya,Hitra, Ørland,Bjugn ogÅfjord
Forhandlingeneom IntensjonsavtalemellomFrøya,Hitra ogSnillfjord kommunerom kommunereformen
avsluttes,medbegrunnelsei at manikke sermulighet for å bli enigeom plasseringav kommunesentereti en
eventuellny kommune.
I forhandlingerom kommunesenterforesloFrøyakommuneSistrandasomkommunesenter,mensHitra
kommuneforesloFillan. Flertalleti beggekommunersforhandlingsutvalger enigeom at manikke vil bli enige
om plasseringav kommunesenteri eneventuellny kommune.
Viser forøvrig til saksfremlegg.

Vedtaki Kommunestyresak26/16oppheves»

Saksopplysninger:

Regjeringenhar i kommuneproposisjonen2015presentertinnholdeti kommunereformen.Her presenteresen
framdriftsplansominnebærerat kommunenefra august2014til juni 2016skal ta stilling til hvemhver
kommuneeventuelt vil slåsegsammenmed.Våren2017skal reformensummeresoppi enegen
stortingsmelding.Når Stortingethar behandletdennemeldingenvetvi hvordandenyekommunegrenseneblir
oghvilke nyeoppgaverdenyekommuneneskal få.

I 1995vedtokStortingetat alle endringeri kommunestrukturenskalbyggespåfrivillige sammenslåinger,det
vi si at alle involvertekommunermåværeenigeom å slåsegsammen,for å gjennomføreen
kommunesammenslåing.Dennepremissenfor endringeri kommunestrukturener nåendret. I
kommuneproposisjonen2015heterdet:

«I utarbeidelsenav beslutningsgrunnlagetfor Stortingetvil detbli lagt til grunnat enkeltkommuner
ikke skalkunnestanseendringersomer ønsketoghensiktsmessigeut fra regionaleognasjonale
hensyn.I proposisjonenvil detdermedkunneforeslåssammenslåingerav kommunersomavvikerfra
delokalevedtakene».

Videre innførerregjeringenflere økonomiskevirkemidler til dekommunenesomslår segsammen.Nye,større
kommunerfår dekketengangskostnaderpå20 til 65 millioner kronerogdefår enreformstøttepå5 til 30
millioner kroner.Hvor myedennyekommunenfår i støtteer avhengigav hvor mangekommunersomslår seg
sammenoghvor stordennyekommunenblir.

Et flertall påStortingethar sluttetsegtil innholdeti kommunereformen,jf. Innst. 300 S 2013– 2014.
Det er om lag 50 år sidensistdetvar enomfattendeendringi kommunestrukturen.Behovetfor enny endring
begrunnesmedat kommunenehar fått mangenyeoppgaver,deter nyekommunikasjonsmuligheter,endret
næringsstrukturogendringeri befolkningsstruktur.
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Mål for reformen
Somnevnter detet bredtflertall påStortingetsomhar sluttetsegtil at deter behovfor at detskjerendringeri
kommunestrukturen.Reformenskal leggetil rettefor at flere kommunerslår segsammentil større ogmer
robustekommuner.Følgendeoverordnetemål er fastsattfor reformen:

� Godeog likeverdigetjenestertil innbyggerne
� Helhetligogsamordnetsamfunnsutvikling
� Bærekraftigeogøkonomiskrobustekommuner
� Styrketlokaldemokrati

Kriterier
I ekspertrapport lagt fram våren2015,bledetanbefaltti kriterier rettetmot kommunenog to kriterier rettet
mot staten.
Forslagettil kriterier ogprinsipperfor engodkommuneinndelingskulleværebasertpåoppgavenekommunene
har i dag.En av ekspertutvalgetskonklusjonerer at alleredeinnenfordagensoppgaverer kommunestrukturen
uhensiktsmessig.Formåletskulleværeat kriterienesomutvalgetkom fram til skullebenyttesfor å vurdere
kommunesammenslåingogny kommunestruktur.Kriterieneskulleogsåivaretakommunesfrie roller som
demokratiskarena,tjenesteyter,samfunnsutviklerogmyndighetsutøver.
Kriterier for kommunene:

1. Tilstrekkelig kapasitet
2. Relevantkompetanse
3. Tilstrekkelig distanse
4. Effektiv tjenesteproduksjon
5. Økonomisksoliditet
6. Valgfrihet
7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
8. Høypolitisk deltakelse
9. Lokal politisk styring
10. Lokal identitet.

Lokale politiske vedtak
Kommunestyretvedtok25.09.14i sak114/14:

1. Det nedsettesenstrategiskstyringsgruppeledetavordføreren.
Gruppaskalbeståav:

� Formannskapetsuppleresav enrepresentantfra SPogenfra SV, somselvutpekersine
representanter.

� To representanterfra administrasjonenutpektav rådmannen.
� FURinviteresogsåmedenrepresentant.

2. Rådmannendelegeresmyndighettil å nedsetteenadministrativ prosjektgruppesomarbeiderut i fra de
bestillingersomkommerfra styringsgruppen.
Enstemmig.

Etter kommunevalget2015blestyringsgruppaendreti forhold til nytt valg. Styringsgruppablesupplertmed
nyemedlemmerfra formannskapet,samtSV ogSp.Det bleogsåvalgt inn varamedlemmeretter
formannskapsmodellen,samtenrepresentantfra FUR.

Møter med kommuner
Kommunestyrevedtoktidlig at Hitra kommuneer Frøyakommunesitt førstevalgi enutredningav en
sammenslåing.SamtidigharFrøyakommunehatt møtermedfølgendekommuner:

� Kyst 7: Frøya,Hitra, Hemne,Snillfjord, Halsa,Aure ogSmøla
� Kyst 4: Frøya,Hitra, Snillfjord ogHemne
� Frøya,Hitra ogSnillfjord
� Fosenkommunene:Frøya,Hitra, Ørland,Bjugn ogÅfjord

Dialogmøter
Ordførerhar sidenoppstartav kommunereformenhatt folkemøtemedinnbyggerne,møtermednæringslivet,
ungdommer,grendalagsrådet,samtgjennomførtinnbyggerundersøkelsen,utredetsammenslåingav Frøya,
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Hitra ogSnillfjord, utredetO-alternativetogutgitt 2 informasjonsbrosjyrerom kommunereformentil alle
husstander.

Intensjonsavtale
Våren2016bledetetablertet forhandlingsutvalgsombestårav ordfører,varaordførerogopposisjonsleder.
Rådmennenei FrøyaogHitra kommunerla fram et forslagtil en intensjonsavtalesomla grunnlagfor videre
forhandlingermellomforhandlingsutvalgene fra Frøya,Hitra ogSnillfjord kommuner.Det blegjennomført2
forhandlingsmøter.

Etter 2 møtei forhandlingsutvalgetkom følgendepressemeldingfra FrøyaArbeiderparti:

FORHANDLINGENEOM SAMMENSLÅING AV FRØYA KOMMUNE OGHITRA KOMMUNE
FORESLÅSAVSLUTTET
FrøyakommuneogHitra kommunehar i tråd medsentraleføringerhatt forhandlingerom sammenslåingav
kommunene.Underveishar detværtmøterog drøftingerogsåmedandrekommuner.Densistetidenhar det
kun værtdrøftingerog forhandlingermellomFrøyaogHitra, menderogsåSnillfjord kommunehardeltatt,da
detkan væreaktueltat delerav Snillfjord kommunekan innlemmesi ensammenslåttøykommune.

BådeFrøyakommuneogHitra kommunehar værtlojale i forhold til desentraleføringene,oghar brukt tid og
ressurserpåutredningerogmøter.I sluttfasenav forhandlingenehar spørsmåletom kommunesenteri en
eventuellsammenslåttkommuneværtdetsentraletema.Herhar bådeFrøyaogHitra lagt fram gode
argumenterbådefor SistrandaogFillan somfremtidigkommunesenteri eneventuellsammenslått
øykommune.Beggekommunenehar overtid satsethardtpåå gjøresinerespektivekommunesentregodeog
funksjonellefor kommunenesinnbyggere.

FrøyaArbeiderpartihar i styremøte16. marskommetfram til følgendevedtak:

«ForhandlingenemellomFrøyaog Hitra omkommunereformenbør avsluttesmedbegrunnelsei at en ikke ser
mulighetfor å bli enigeomplasseringav kommunesentereti eneventuellny kommune».

Vedtaketer gjort i respektfor beggekommunensstandpunktervedrørendespørsmåletom kommunesenter,og
deter enighetom å skillessomvenner.

Det at forhandlingenenåavsluttesbetyrikke at alle bruerer brentnårdetgjelderfremtidig struktur for våre
kommuner.Vi vil ogsåfortsattsamarbeideom oppgaverdeter naturlig og riktig å samarbeideom.

Berit Flåmo
Ordfører.

Vurdering:
Da kommunereformener enpolitisk sakkommerikke rådmannenmedforslagtil vedtak.
Ved et eventueltvedtakhvor kommunereformenblir avsluttetmådetogsåformulereset vedtakhvor en
opphevervalgstyretogvedtakom folkeavstemming23. mai 2016.

Økonomiskekonsekvenser:
Nytt inntektssystemer nåutetil høringogdeter usikkerthvilke økonomiskekonsekvenserdetnye
inntektssystemettil betyfor Frøyakommune.
Regjeringenforslårendringpådeflestekostnadsnøklerfor tjenesteområdene,menvil ikke justerenedfor det
dekaller ufrivillige smådriftsulemper.De foreslårogsåendringeri Basiskriteriet,fra enfastsumtil hver
kommunetil ensomer basertpåengeografiskmodell.Rådmannvurdererat detblir ingenendringeri forhold
til detregionalpolitisketilskuddet.

Når detgjelderskatteelementeri inntektssystemetvil kommunenefra ogmed2017bli tilført inntektervia en
ny modell for selskapsskatt.Dennemodellener basertpåveksti lokal verdiskapning,ogskalgi kommuneneet
sterkereinsentivtil å leggetil rettefor næringsutvikling.Samtidigvil delerav verdiskapningenførestilbaketil
lokalsamfunnet.Kommunermedveksti lønnssummeni privateforetakoverenperiodepåfire år vil mottaen
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andelav dennyeselskapsskatten.Dennyeselskapsskattenskal inngå i skatteutjevningen.Departement
kommertilbaketil selskapsskatteni kommuneproposisjonenfor 2017.
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FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret Møtebok
Møtedato:
28.04.2016

Arkivsaksnr:
16/1215

Sak nr:
53/16

Saksbehandler:
Mattis Aune

Arkivkode:
L80

Gradering:

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
36/16 Formannskapet 19.04.2016
53/16 Kommunestyret 28.04.2016

BOLIG FUNKSJONSHEMMEDE - SISTRANDA

Forslag til vedtak:

1. Det utarbeidesreguleringsplan med planbeskrivelseogROS – analysefor tomt mellom
KommunehusogTOBB Sistranda.

2. Det utarbeidestegninger for rammesøknadog prisinnhenting på omsorgsbolig.
3. Pristilbud fra On arkitekter og ingeniører AS aksepteres.
4. Kostnadene,kr 166000,- dekkesved låneopptak. Lånebeløpetleggestil den samlede

byggekostnaden+ moms,somgir grunnlag for husleie.

Behandling/vedtak i Formannskapetden 19.04.2016sak 36/16

Vedtak:
1. Det utarbeidesreguleringsplanmedplanbeskrivelseogROS– analysefor tomt mellomKommunehus

ogTOBB Sistranda.
2. Det utarbeidestegningerfor rammesøknadogprisinnhentingpåomsorgsbolig.
3. Pristilbudfra On arkitekterog ingeniørerAS aksepteres.
4. Kostnadene,kr 166000,- dekkesvedlåneopptak.Lånebeløpetleggestil densamledebyggekostnaden

+ moms,somgir grunnlagfor husleie.

Enstemmig.

Formannskapetsbehandling i møte19.04.16:

Følgendeomforenteforslagtil nytt punkt,pkt 4 ble fremmet:

«Kostnadene,kr 166000,- dekkesvedlåneopptak.Lånebeløpetleggestil densamledebyggekostnaden
+ momsomgir grunnlagfor husleie»

Enstemmig.
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FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret Møtebok
Møtedato:
28.04.2016

Arkivsaksnr:
16/1217

Sak nr:
54/16

Saksbehandler:
Bjørnar Grytvik

Arkivkode:
M06

Gradering:

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
41/16 Formannskapet 19.04.2016
54/16 Kommunestyret 28.04.2016

FRØYA STORHALL AS - VANN- OG AVLØPSANLEGG

Forslag til vedtak:

Frøya kommunedekker deler av kostnadenemedetableringav infrastruktur for vann-, avløpog
overvanni forbindelsemedbyggingenav Frøya Storhall over VA-budsjettet frem til
tomtegrensen.

Behandling/vedtak i Formannskapetden 19.04.2016sak 41/16

Vedtak:

Frøyakommunedekkerdelerav kostnadenemedetableringav infrastrukturfor vann-, avløpog
overvanni forbindelsemedbyggingenav FrøyaStorhalloverVA-budsjettetfremtil tomtegrensen.

Vedtattmed6 mot 1 stemme.

Formannskapetsbehandling i møte19.04.16:

Rådmannsforlsagtil vedtak:

Frøyakommunedekkerdelerav kostnadenemedetableringav infrastrukturfor vann-, avløpog
overvanni forbindelsemedbyggingenav FrøyaStorhalloverVA-budsjettet.Kostnadsdekningengjelder
for strekningenmellomkum4 og3 somgjelderstrekningenhvor nyeplanlagteboligervil bli tilknyttet
(kummerervist i foreløpigplantegningside3 i forprosjektet).Ledningsstrekketmellomkum3 og1
betegnessomenstikkledningogkostnadenemeddettestrekketdekkesav FrøyaStorhallAS.

Falt enstemmig.

Følgendeforslag til endringi vedtakble fremmetav Ap:

«Frøyakommunedekkerdelerav kostnadenemedetableringav infrastrukturfor vann-, avløpog
overvanni forbindelsemedbyggingenav FrøyaStorhalloverVA-budsjettetfremtil tomtegrensen»

Vedtattmed6 mot1 avgitt av Martin Nilsen.

Vedlegg:
Forprosjektvann- ogavløpsanlegg,FrøyaStorhallAS



Saknr: 54/16

Saksopplysninger:

FrøyaStorhallerunderbyggingpåGolan.Tomtaernåutgravdogbyggingvil bli oppstartettidlig i
april.

Det finnesikkeavløpsanleggfremtil Golanogdeter sværtdårligkapasitetpådagensovervannssystem
fra dagensgressbane.Eksisterendeovervannssystemledesi dagi rør bakkommunehusetoggjennom
Sistrandasentrumogvideretil sjøen.Detteanleggettar i motalt overvannfra Golan,samt
omkringliggendearealersombestårav myrområder.

Når detgjeldervanntilknytningsåvil nærmestetilknytningtil hovednettetværevedØvergårdenelleri
hovedledningsomgår i Mellomveienmellomkommunehusetoggamlevideregåendeskole.For avløpvil
detværetilknytningtil ny ledningsomgåroppmellomgamlevideregåendeskoleogny basishall.

Vurdering:

I ogmedat detnåbyggesenny fotballhall/klatrehallmedservicebyggvil manfå storearealermedtette
flatersomtidligerevar myrområder.Delerav myrområdenesomtil nåharfungertsomenfordrøyning
av overvannetfra området,blir nåerstattetav storetetteflatersomvil medføremyehurtigereavrenning
fra disseflateneennvi haddetidligerefra myrområdene.Deter ikkeplanlagtetableringav et fysisk
fordrøyningsanleggfor overvannetfra FrøyaStorhall,slik at detgamleovervannsanlegget,somikkehar
kapasitettil å håndteredissevannmengdene,vil bli overbelastetunderkraftigeregnværsperioder.

Deterutarbeidetet forprosjektfor vann- ogavløpsanleggettil Golan/fotballhallenhvor
tilknytningspunktetbådefor overvann,vannogavløpervedMellomveien,hvordetnåleggesopptil
nytt ledningsanleggi forbindelsemedbasishallen.Hervil ogsåtilknytningbådetil elektrisitetogtele
ligge.

Traseenfor heleledningsanleggetvil bli liggendelangsgrensatil TOBB-boligeneogkommunens
eiendompånordsidenav kommunehuset.Bygningenpånordsidenav kommunehuset
(«Rabbeneiendommen»)ervedtattrevetoghererdetplanerombyggingav nyeboliger.Dentraseen
somervalgt fremtil fotballhallenvil derforkunnedekkebehovetfor bådevann,avløps- og
overvannstilknytning,samtel ogteletil evt.nyeboligerpådennetomta.

Deternåspørsmålomdetnyeledningsanleggetherfullt ut mådekkesav FrøyaStorhallAS ellerover
egenbevilgningoverkommunebudsjettetinnen VA. Spørsmåletbletatt opp av rådmanneni forbindelse
medbehandlingenav 2016-budsjetteti formannskapet,mendetble ikkeavsattmidlertil VA-systemeri
henholdtil detvedlagteprosjektet.Kommunenspraksispådetteområdeterat kommunen(VA) ikke
dekkerstikkledningerfra kommunalhovedledningfremtil privat elleroffentligbygg/eiendom.Sakentas
nåderforoppfor å få enavklaringpåomdekostnadersomi forprosjekteterberegnettil 1.306.000,- +
mvakandekkesoverVA-budsjettet(ogdermedbelastekommunensvann- ogavløpsabonnenter)eller
omdetfullt ut ellerdelvisskaldekkesavFrøyaStorhallAS. Hvis kommunenspraksismht
stikkledningerskalfølgeskandendelenav kostnadenesomskalbelastesVA-budsjettetestimerestil ca.
800.000,- ekskl.mva.Resten,ca.kr. 500.000,-, skaldadekkesav FrøyaStorhallAS.
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FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret Møtebok
Møtedato:
28.04.2016

Arkivsaksnr:
16/735

Sak nr:
55/16

Saksbehandler:
Ingrid Kristiansen

Arkivkode:
G16

Gradering:

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
29/16 Formannskapet 05.04.2016
55/16 Kommunestyret 28.04.2016

RULLERING AV SMITTEVERNPLAN

Forslag til vedtak:

Ny utgaveav smittervernplan for Frøya kommunegodkjennes.

Behandling/vedtak i Formannskapetden 05.04.2016sak 29/16

Vedtak:

Ny utgaveav smittervernplanfor Frøyakommunegodkjennes.

Vedlegg:
Smittevernplanrevisjonfebruar2016

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
16/735-1 RULLERINGAV SMITTEVERNPLAN

Saksopplysninger:

I henholdtil smittevernlovenskal tiltak og tjenesterfor å forebyggesmittsommesykdommereller motvirkeat
deblir overført,utgjøreet egetområdei planenfor kommunenshelse- ogomsorgstjeneste.Frøyakommune
godkjentesin smittevernplansist i 2014.

I arbeidetmed planstrategifor Frøyakommune,har mansettet behovfor å revidereplanen.Dettearbeidethar
værtutført av smittevernlegeStevenCrozier.

Devesentligsteendringeneer oppdateringeri h.h.t. henvisningertil ansvarligeinnenforkommunensledelse,
samt ajourføringav telefonlisterbl.a.

Tuberkulosekontrollprogrammetogvaksinasjonsprogrammeter ogsåoppdaterti h.h.t. nyevaksinasjonsrutiner
ogoppdatertekontrollrutiner i h.h.t. folkehelseinstituttetsanbefalinger.

Planenvil ligge tilgjengelig i Kvalitetslosenfor Frøyakommune.

Vurdering:
Revidertsmittevernplanleggesfram til godkjenning.
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Forhold til overordna planverk:
Smittevernplanenligger somtemaplanunderrammeområdetHelseogVelferd.
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FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret Møtebok
Møtedato:
28.04.2016

Arkivsaksnr:
16/529

Sak nr:
56/16

Saksbehandler:
Siv-ToveSkarshaug

Arkivkode:
U63

Gradering:

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
61/16 Hovedutvalgfor forvaltning 14.04.2016
56/16 Kommunestyret 28.04.2016

SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING

Forslag til vedtak:

I tråd med Alkohollovens§ 1 – 6 fornyes Vinmonopolet avd Frøya`sbevilling til salgav brennevin, vin og
øl med høyerealkoholinnhold enn 4,7 volumprosenti butikken i Stjernesenteretfor perioden 30.06.2016
– 30.06.20

Behandling/vedtak i Hovedutvalgfor forvaltning den 14.04.2016sak 61/16

Vedtak:
I tråd medAlkohollovens§ 1 – 6 fornyesVinmonopoletavdFrøya`sbevilling til salgav brennevin,vin ogøl
medhøyerealkoholinnholdenn4,7 volumprosenti butikkeni Stjernesenteretfor perioden30.06.2016–
30.06.20

Enstemmig.

Vedlegg:

� Søknadfra vinmonopoletdatert30.11.15
� Politietsuttalelsevedr.søknadom fornyelseav Vinmonoploletssalgsbevilling.
� NAV Hitra-Frøya,sosialtjenestensuttalelsevedr.søknadom fornyelseav Vinmonoplolets

salgsbevilling.

Saksopplysninger:

Vinmonopoletsøkeri brevav 30.11.15omfornyelseav sin bevilling til salgav brennevin, vin ogøl medhøyere
alkoholinnholdenn4,7 volumprosenti Frøyakommune.Etter alkohollovens§ 1 – 6 opphørbevillingensenest
30. juni åretetterat nytt kommunestyretiltrer.

Det er innhentetuttalelsefra NAV sosialtjenestenogpolitiet. Ingenav disseinstansenehar innvendingmot at
Vinmonopoletssalgsbevillingfornyesfor perioden30.06.2016– 30.06.20

Vurdering:

Rådmannenhar ingenkommentarertil søknadenom fornyelseav Vinmonopoletssalgsbevilgning.Det tilrådes
at søknadenimøtekommes.
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FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret Møtebok
Møtedato:
28.04.2016

Arkivsaksnr:
16/740

Sak nr:
57/16

Saksbehandler:
Siv-ToveSkarshaug

Arkivkode:
U62

Gradering:

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
62/16 Hovedutvalgfor forvaltning 14.04.2016
57/16 Kommunestyret 28.04.2016

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL COOP MARKED NORDSKAG

Forslag til vedtak:

1. Coop Marked Nordskaggis bevilling til salgav øl og rusbrus medalkoholinnhold
inntil 4,75volumprosent, jfr. Lov om omsetningav alkoholholdigdrikk m.v § 1-7.

2. Bevillingengjelder til 30.06.2020.

3. Lill Kristin Krutvik , f. 13.04.73godkjennessomsalgsstyrerog HegeBerg,
f. 05.02.87, godkjennessomstedfortreder.

4. Salgmå skje i henholdtil alkohollovensbestemmelser, søknadensinnhold og
kommunensretningslinjer.

Behandling/vedtak i Hovedutvalgfor forvaltning den 14.04.2016sak 62/16

Vedtak:

1. CoopMarkedNordskaggisbevillingtil salgavøl ogrusbrusmedalkoholinnholdinntil 4,75
volumprosent,jfr. Lov omomsetningav alkoholholdigdrikk m.v§ 1-7.

2. Bevillingengjeldertil 30.06.2020.

3. Lill Kristin Krutvik, f. 13.04.73godkjennessomsalgsstyrerogHegeBerg,
f. 05.02.87,godkjennessomstedfortreder.

4. Salgmåskjei henholdtil alkohollovensbestemmelser,søknadensinnholdogkommunens
retningslinjer.

Enstemmig.

Vedlegg:

Søknaddatert23.02.16
Uttalelsefra NAV
UttalelsePolitiet
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Saksopplysninger:

CoopMarkedNordskagsøkeromsalgsbevillingfor salgavøl ogrusbrusi sindagligvarebutikk
CooppåMausund.Lill Kristin Krutvik, f. 13.04.73godkjennessomsalgsstyrerogHegeBerg,
f. 05.02.87, godkjennessomstedfortreder.
Beggeharavlagtogbeståttkunnskapsprøveomalkoholloven.
FraPolitietframkommerdetingenanmerkingertil styrerogstedfortreder’svandel.
I uttalelsenefra Politietogsosialtjenestenerdetingeninnvendingermotatdetgisbevilling

Vurdering:

Rådmannhar ingenkommentarertil søknaden.Det tilrådesat søknadenimøtekommes.



Saknr: 58/16

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret Møtebok
Møtedato:
28.04.2016

Arkivsaksnr:
16/93

Sak nr:
58/16

Saksbehandler:
Siv-ToveSkarshaug

Arkivkode:
U62

Gradering:

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
60/16 Hovedutvalgfor forvaltning 14.04.2016
58/16 Kommunestyret 28.04.2016

SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING

Forslag til vedtak:

1. Coop Mausund SA gis bevilling til salgav øl og rusbrus medalkoholinnhold
inntil 4,75volumprosent,jfr. Lov om omsetningav alkoholholdigdrikk m.v § 1-7.

2. Bevillingengjelder til 30.06.2020.

3. Unni Oline Grinstad, f. 22.07.74godkjennessomsalgsstyrerogNina Beate
Sørgård, f. 09.01.70, godkjennessomstedfortreder.

4. Salgmå skje i henholdtil alkohollovensbestemmelser, søknadensinnhold og
kommunensretningslinjer.

Behandling/vedtak i Hovedutvalgfor forvaltning den 14.04.2016sak 60/16

Vedtak:
1. CoopMausundSA gisbevillingtil salgav øl ogrusbrusmedalkoholinnholdinntil 4,75

volumprosent,jfr. Lov omomsetningav alkoholholdigdrikk m.v§ 1-7.

2. Bevillingengjeldertil 30.06.2020.

3. UnniOlineGrinstadBerge,f. 22.07.74godkjennessomsalgsstyrerogNinaBeateSørgård,f.
09.01.70,godkjennessomstedfortreder.

4. Salgmåskjei henholdtil alkohollovensbestemmelser,søknadensinnholdogkommunens
retningslinjer.

Enstemmig.

Vedlegg:

Søknaddatert07.01.16
Uttalelsefra NAV
UttalelsePolitiet
Kunskapsprøve



Saknr: 58/16

Saksopplysninger:

CoopMausundSA søkeromsalgsbevillingfor salgavøl ogrusbrusi sindagligvarebutikk
CooppåMausund.UnniOlineGrinstad,f. 22.07.74godkjennessomsalgsstyrerogNinaBeate
Sørgård,f. 09.01.70,godkjennessomstedfortreder.
Beggeharavlagtogbeståttkunnskapsprøveomalkoholloven.
FraPolitietframkommerdetingenanmerkingertil styrerogstedfortreder’svandel.
I uttalelsenefra Politietogsosialtjenestenerdetingeninnvendingermotatdetgisbevilling

Vurdering:



Saknr: 59/16

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret Møtebok
Møtedato:
28.04.2016

Arkivsaksnr:
16/1320

Sak nr:
59/16

Saksbehandler:
Siv-ToveSkarshaug

Arkivkode:
033

Gradering:

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
59/16 Kommunestyret 28.04.2016

REFERATSAKER

Forslag til vedtak:

Referatenetas til orientering.

Vedlegg:

� Evalueringav samarbeidsavtale– samhandlingi øyregionen– FrøyaogHitra kommuner –
Sluttbehandling.

� Oppsigelseevsamarbeidsavtale– samhandlingi øyregionen.
� ProtokollstyremøteKonsek17.03.16.
� Protokollrepresentanskapeti RevisjonMidt- NorgeIKS 14.03.16.
� ProtokollRepresentantskapetsmøteMidt-Norge110-sentralIKS 17.03.16.
� Melding om delegertbehandling,kostitueringav brannsjef.



Saknr: 60/16

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret Møtebok
Møtedato:
28.04.2016

Arkivsaksnr:
16/1318

Sak nr:
60/16

Saksbehandler:
Siv-ToveSkarshaug

Arkivkode:
033

Gradering:

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
60/16 Kommunestyret 28.04.2016

ORDFØRERS ORIENTERING



Saknr: 61/16

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret Møtebok
Møtedato:
28.04.2016

Arkivsaksnr:
16/1319

Sak nr:
61/16

Saksbehandler:
Siv-ToveSkarshaug

Arkivkode:
033

Gradering:

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
61/16 Kommunestyret 28.04.2016

RÅDMANNS ORIENTERING



SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-ToveSkarshaug Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 16/1328

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
Kommunestyret

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 17.03.16

Forslagtil vedtak:
Protokoll fra møte17.03.16godkjennessomframlagt.

Vedlegg:

Protokoll fra møte17.03.16























SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-ToveSkarshaug Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 16/1331

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
Kommunestyret

GODKJENNING AV SAK 26/16FRA KOMMUNESTYREMØTE 25.02.16

Forslagtil vedtak:
26/16
ØYREKKA FOLKEHØGSKOLE

Vedtak:

1. Frøya kommunestyreønskerå utrede muligheten for etablering av folkehøgskolei Frøya ogber
derfor om at prosjektet tas videre.

Enstemmig.

2. En forutsetning for å gå videre med prosjektet er at det etablerereskontakt mednoensomkan
tenke segå væremed å etablereogdrifte en evt folkehøgskolepå Frøya. Det er avgjørendeat
en fremtidig driver er med ogutvikler prospektet/søknaden

Vedtatt med 11 mot 10 stemmer.

3. Trøndersk Kystkompetanseengasjeressomprosjektleder.

4. Mandat for prosjektleder:
Prosjektleder utreder muligheten av å etablere en folkehøgskolei øyrekka, med desentralisert
struktur på virksomheten sominkluderer bruk av helekommunen.

Utredningen må blant annet ta for seg:

� Eierstruktur, organisering ogdriftsmodell
� Verdigrunnlag ogmål
� Konkrete forslag til linjer.
� Skoleplaner sompresenterer det pedagogiskeoppleggetogundervisningsplaner
� Tegninger av bygg oganlegg,byggebeskrivelseogkostnadsoverslag
� Finansierings- og framdriftsplan
� Driftsbudsjett for de første tre årene
� Nødvendiginvestering i infrastruktur og finansiering av dette.
� Markedsføring mot mulige investorer

Dette er kriterier somligger til grunn for en eventuell søknadom opprettelseav folkehøgskole.
Det bør ogsåunderveissjekkesom det er andre momentersommå utredes.

Det forutsettes også at prosjektleder benytter seg av mastergradsstudentenesin rapport og
rapporten fra Jon Arne Moen.



� Prosjektleder utformer en søknadom opprettelseav folkehøgskolen.
� Prosjektleder har det operative utøvendeansvar for prosjektet og rapporterer direkte

til styringsgruppa.
� Prosjektleder er sekretær i styringsgruppen

5. Det velgesreferansepersonerbeståendeav personermed kompetanseinnen

� Pedagogikk
� Etablering av folkehøyskole
� Drift av folkehøyskole
� Annen relevant kompetanse.
� Jon Arne Moen

Referansepersonerer kompetansepersonersomstyringsgruppen ogprosjektleder innhenter
ogsparrer med ved behov.Ikke en fastsatt gruppe.

6. Det settesen ramme på kr 200.000,- til formålet prosjektledelse.

7. Midlene tas fra driftsbudsjettet.
Enstemmig.

Kommunestyretsbehandling i møte25.02.16:

Følgendeomforenteforslag til vedtakble fremet:

1. Frøyakommunestyreønskerå utredemulighetenfor etableringav folkehøgskolei Frøyaogberderfor
om at prosjektettasvidere.

Enstemmig.

2. En forutsetning for å gåvideremedprosjekteter at detetablerereskontaktmednoensomkan tenke
segå væremedå etablereogdrifte enevt folkehøgskolepåFrøya.Det er avgjørendeat enfremtidig
driver er medogutvikler prospektet/søknaden.

Vedtattmed11 mot 10 stemmeravgitt av V, H, Spog Frp.

3. TrønderskKystkompetanseengasjeressomprosjektleder.
4. Mandatfor prosjektleder:

Prosjektlederutredermulighetenav å etablereenfolkehøgskolei øyrekka,meddesentralisertstruktur
påvirksomhetensominkludererbruk avhelekommunen.

Utredningenmåblantannetta for seg:

� Eierstruktur,organiseringogdriftsmodell
� Verdigrunnlagogmål
� Konkreteforslagtil linjer.
� Skoleplanersompresentererdetpedagogiskeoppleggetogundervisningsplaner
� Tegningerav byggoganlegg,byggebeskrivelseogkostnadsoverslag
� Finansierings- og framdriftsplan
� Driftsbudsjettfor deførstetre årene
� Nødvendiginvesteringi infrastrukturog finansieringav dette.
� Markedsføringmot mulige investorer

Detteer kriterier somligger til grunn for en eventuellsøknadom opprettelseav folkehøgskole.Det
børogsåunderveissjekkesom deter andremomentersommåutredes.



Det forutsettesogsåat prosjektlederbenyttersegav mastergradsstudentenesin rapportog rapporten
fra JonArne Moen.

� Prosjektlederutformerensøknadom opprettelseav folkehøgskolen.
� Prosjektlederhar det operativeutøvendeansvar for prosjektetog rapportererdirekte til

styringsgruppa.
� Prosjektlederer sekretæri styringsgruppen

5. Det velgesreferansepersonerbeståendeav personermedkompetanseinnen

� Pedagogikk
� Etableringav folkehøyskole
� Drift av folkehøyskole
� Annenrelevantkompetanse.
� JonArne Moen

Referansepersonerer kompetansepersonersom styringsgruppenog prosjektlederinnhenter
ogsparrermedvedbehov.Ikke enfastsattgruppe.

6. Det settesenrammepåkr 200.000,- til formåletprosjektledelse.

7. Midlene tasfra driftsbudsjettet.

Enstemmig.

Følgendeforslag til nytt pkt. 2 og 4 ble fremmetav Ap og Sv:

Nytt pkt 2:

En forutsetningfor å gåvideremedprosjekteter at detetablerereskontaktmednoensomkan tenkesegå
væremedå etablereogdrifte enevt folkehøgskolepåFrøya.Det er avgjørendeat enfremtidig driver er med
ogutvikler prospektet/søknaden.

Endring i pkt 4 i Rådmannsforslag,nytt strekpkt2 og3:

� Etablering av folkehøgskole
� Drift av folkehøgskole

Vedtattmed12 mot 10 stemmeravgitt av V, H, Spog Frp.

Følgendeforslag til nytt strekpunktunderpkt 3 ble fremmetav V, H, Spog Frp:

Nytt førstestrekpunkttil punkt 3 i rådmannensalternativeforslagtil vedtak:

Etablerekontaktmednoensomkan tenkesegå væremedogetablereogdrifte enfolkehøgskolepåFrøya.

Punktetfra Ap/Sv ogpunktetfra V, H, SpogFrp blesattoppmot hverandre.

Forslagetfra V, H, SpogFrp falt med9 mot 12 avgitt av Ap og Sv.

Rådmannsalternative forslag til vedtak:

1. Frøyakommunestyreønskerå utrede muligheten for etablering av folkehøgskolei Frøyaogber
derfor om at prosjektet tas videre.



2. Det nedsettesenstyringsgruppe beståendeav 5 personer.2 representanter fra Frøyakommunes
administrasjon, 1 representant fra FrøyaNæringsforum og2 representant fra FrøyaØyråd.

Mandatfor styringsgruppe
� Styringsgruppen skal koordinere prosessenog gjennom kommunikasjon med Frøya

kommunestyre og prosjektleder sikre at arbeidet har god progresjon og foregår
innenfor prosjektets rammer.

� Styringsgruppen skal representere Frøya kommune i prosessen, og skal sikre at
arbeidet er i tråd med Frøya kommunes gjeldende strategi og med vedtak gjort av
kommunestyret.

� Styringsgruppenskal påseat økonomiskeog ressursmessigekonsekvenser av forslaget
om opprettelseav folkehøgskolei kommunen utredes forsvarlig.

� Styringsgruppenskal med bakgrunn i prosjektleders arbeid gi sin vurdering ogsine råd
til Kommunestyretvedrørendeopprettelseav en folkehøgskolei Frøya.

3. Trøndersk Kystkompetanseengasjeressomprosjektleder.

Mandat for prosjektleder
Prosjektleder utreder muligheten av å etablere en folkehøgskolei øyrekka, med desentralisert
struktur på virksomheten sominkluderer bruk av helekommunen.

Utredningenmå blant annet ta for seg:

� Eierstruktur, organisering ogdriftsmodell
� Verdigrunnlag ogmål
� Konkrete forslag til linjer.
� Skoleplanersompresentererdet pedagogiskeoppleggetogundervisningsplaner
� Tegningerav byggoganlegg,byggebeskrivelseogkostnadsoverslag
� Finansierings- og framdriftsplan
� Driftsbudsjett for de første tre årene
� Nødvendiginvestering i infrastruktur og finansiering av dette.
� Markedsføringmot mulige investorer

Dette er kriterier som ligger til grunn for en eventuell søknadom opprettelse av folkehøgskole.
Det bør ogsåunderveissjekkesom det er andre momenter sommå utredes.

Det forutsettes også at prosjektleder benytter seg av mastergradsstudentenesin rapport og
rapporten fra JonArne Moen.

� Prosjektlederutformer ensøknadom opprettelseav folkehøgskolen.
� Prosjektleder har det operative utøvendeansvar for prosjektet og rapporterer direkte til

styringsgruppa.
� Prosjektlederer sekretær i styringsgruppen

4. Det velgesreferansepersonerbeståendeav personermed kompetanseinnen

� Pedagogikk
� Etablering av skole
� Drift av skole
� Annenrelevant kompetanse.
� JonArne Moen

Referansepersonerer kompetansepersonersomstyringsgruppen ogprosjektleder innhenter
ogsparrer med ved behov.Ikke en fastsatt gruppe.

5. Det settesen ramme på kr 200.000,- til formålet prosjektledelse.



6. Midlene tas fra driftsbudsjettet.

Forslag til vedtak:

1. Frøyakommunestyreønskerå utredemulighetenfor etableringav folkehøgskolei Frøyaogberderfor
om at prosjektettasvidere.

� Det nedsettesenstyringsgruppebeståendeav 5 personer.2 representanterfra Frøya
kommunesadministrasjon,1 representantfra Trøderskkystkompetanseog2 representantfra
FrøyaØyråd.

� Det nedsettesenreferansegruppebeståendeav fagpersonerinnenfor følgendefagområder:

- Pedagogikk(videregående)
- Driver av skole

2. TrønderskKystkompetanseengasjeressomprosjektleder.

� Det settesenrammepåkr 200.000,- til formåletprosjektledelse.

Midlene tasfra driftsbudsjettet.

Formannskapetønskeret budsjettfor arbeidet,derensøkerå reduserekostnadenefrem mot et evtpositivt
vedtakom etableringav folkehøyskolei øyrekka.
Det utarbeidesmandatfor gruppafør behandlingi kommunestyret.
Det undersøkesom JohnArne Moenharmulighet til å biståviderei denneprosessen.
Rådmannenrapporterertil formannskapet.
Det måogsåvurdereshvordaneninvolverernæringslivetalleredei dennefasen.

Falt enstemmig.

Vedlegg:

Ingen.

Saksopplysninger:

Protokoll fra Kommunestyret25.02.16blegodkjentbortsettfra dennesaken.

Vurdering:



SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: BeatheSandvikMeland Arkiv: G10
Arkivsaksnr.: 16/1205

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
Kommunestyret

KVALITETSLØFT FRØYA -HELSE- OG OMSORGSDEBATT 2016

Forslagtil vedtak:

1. Frøyakommunestyretar ståstedsrapportenefra deulikeavdelingenetil orientering
2. Frøyakommunestyrevedtarrådmannensforslagtil fokusområderfor 2016-2018somvist i

tabell2 i saksopplysningene.
3. Politiskemålsomfremkommerav debatten,leggesfremfor hovedutvalgfor drift for

godkjenning.

Vedlegg:

Ståstedsrapport2015- Institusjon, Hjemmetjenesten, Helsestasjonen
Kostra-tall
Kommunebarometeret2015

Saksopplysninger:

Rammeområdethelseogomsorgeretstortogkomplekstområde,detomfattermangetjenestersom
kommunensinnbyggeremottarhverdag. Områdetstrekkersegfra «vuggetil grav».Rammeområdet
forvalteretbudsjettpåtotalt kr. 103,2millionerkroner,oghar170årsverk.

Rammeområdetbestårav 3 virksomheter+ denkommunaledelenav NAV, disseer:

� Virksomhetenpleieogomsorg(PLO)– sombestårav Frøyasykehjem,hjemmesykepleieog
hjemmehjelp,heldøgnsomsorgsbolig,BPA tjenesterogtjenesteri andreboliger

� Virksomhetenfunksjonshemmede(VF) - sombeståravboligtjenestefor personermed
særskiltbehov,CafeKysthavenog dagsentrenepåKysthaven,samttilbudettil øvrige
hjemmeboendebarn,ungeog voksnemedsærskiltebehov,(utetjeneste,støttekontakt,
avlastning,omsorgslønn,koordinatorog individuellplan+ oppdragskontrakterinnen
støttekontakt,avlasterog omsorgslønn)

� Virksomhetenfamilie,helseogrehabilitering(FHR)– sombestårav helsestasjonen,jordmor,
åpenbarnehage,legekontoroglegevakt,barnevern,psykiskhelse,voksenopplæring,ergo- og
fysioterapi- oghjelpemiddeltjenester.

� Denkommunaledelenav NAV sombestårav sosialtjenesten,flykningetjenestenog
rustjenesten

Kommunenharetablertfølgendeinterkommunalesamarbeidinnenforhelseogomsorgstjenestene,flere
av disseeroppsagtogavviklesi løpetav året.



o Forvaltningskontoret(Hitra vertskommune)
o Livsstil ogmestringstilbudet(Hitra vertskommune)
o Jordmor(Frøyavertskommune)
o Psykiskhelse(Frøyavertskommune)
o Legevakt(ansvarannenhverukeHitra/Frøya,Orkdal(LIO) pånatt)
o Kompetansekoordinator(Frøyavertskommune)
o Folkehelsekoordinator(Frøyavertskommune)

Kvalitetsløft Frøya (KLF)
KLF eretårlig rullerendeprogramfor utvikling ogkvalitetssikringav brukerrelatertetjenester.
Virksomhetenekonsentrererforbedringsarbeidetmotvesentligeinnsatsfaktorer(fokusområder)
innenfordereskjerneområde,kombinertmedengjennomgåenderefleksjonknyttettil planlegging,
statusogoppfølging.Forbedringsarbeidetfølgerto årshjulmedfellesutgangspunktog
berøringspunkterunderveis.Årshjulenehåndtererbådepolitiskeogadministrativemålsettinger,og
virksomhetenesegenvurderingerknyttettil egenpraksismedutgangspunkti såkalte
vurderingsområder.

Styringsdialogeretheltsentraltelementi systemet.Hermøterenvel
forberedtrådmannvirksomhetslederogansatte.Etter
styringsdialogenutarbeiderrådmannenentilstandsrapport

for rammeområdetgenereltogfor virksomhetenspesielt.
Rapportenskalinneholde

� Ståstedsrapportmedutgangspunkti
virksomhetsanalyserogstyringsdialog

o (disseervedlagt)
� Status/evalueringav politiskemål

� Dettedannersågrunnlagetfor endebatti kommunestyretderkommunestyretfastsetter
fokusområderfor videreutviklingav tjenesteområdet/tjenesteområdenemedtilhørendepolitiske
føringer(mål). Et tjenesteområdeskaltilsammenha3 fokusområder,1 for
kvalitetssikring(obligatorisk)og2 for utvikling (valgbare).Detkantilsammeninnarbeides9
politiskemål for detre fokusområdenetilsammen(for hverttjenesteområde).

� Rådmannenvil i etterkantav temadebatteninnarbeidekommunestyretsvedtak
omfokusområderogmål i KLF-systemet(KvalitetsløftFrøya), og leggedettefram for
hovedutvalgfor drift til godkjenning.



Sykefravær 2015

Avdeling Kommunen totalt PLO Fam/helse Tj. funksj.h NAV sosial

År 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015

Sykedagertotalt 8,5 10,6 10,2 12,9 6,4 6,3 7,7 10,6 23,0 7,0

Sykefraværeti helseogomsorgstjenestenharstegetfra 2014- 2015,ogliggerhøytinnenforalle
virksomheter.Unntaketer fam/helse/rehabsomliggerstabil.Forklaringenliggermyei at detteer
turnustjenester,og likhetenfor alleturnusbaserteavdelingererat deter langtidsfraværetsomerhøyt.
Mye skyldesikkearbeidsrelatertetilstandersommuskelogskjelettplager,samtat vi innenfornoen
avdelingerharflereansattesomerkommeti «høyalder»derflereerbortefra jobbgrunnetforskjellige
kjentehelseplager.

Sykefraværsjobbingharhøyfokus,ogdetjobbesmålrettetmedsykefraværetpåalleavdelingene.
Tilretteleggingblir myebrukt for at ansatteskalgreieå ståi jobben.Ansattesierdeharsamtaler
jevnligmedleder,ogsåoppmotfravær.Men,vi serat vi fremdelesenvei å gåift nærvær.Vi ser
fremdeleslitenbruk av utvidetegenmeldingsdager.Tjenestenoppleverfremdelesenstorgradav
sykemeldinger,ogsåinnenforegenmeldingsperioden.NAV arbeidslivssentererengod,ogviktig
samarbeidsparti sykefraværsarbeidet.Tjenestenanserdettesåviktig å jobbemed,at detogsåer
videreførtsometegetfokusområdefor nesteår «tjenesteutvikling»

Sometekstratiltak i 2016,startesdetogsåoppetprosjektmedfokuspåheltidog sykefraværsarbeidi
turnustjenestene.Prosjektetskalkort fortalt hafølgendefokus:

� Innførenyeoggoderutinerinnenforsykefraværsarbeid,spesieltrettetmothelseogomsorg,
medoverføringsverditil restenav organisasjonen.(Innføreprosjektnærværi helse/omsorg
somenfastordning)

� Planleggeå iverksettetiltak somforeslåsi strategiskrekrutteringsplanfor helseog
omsorgstjenesten.Samtidigseetterandrerekrutterings/- ogstimuleringstiltakfor å rekruttere
ogbeholdepersonell

� Planlegge,ogprøveut/iverksetteulikearbeidstidsordningerinnenforturnusbasertetjenester.
(heltid/deltidsutfordringen)



Utvalgte nøkkeltall – hentet fra det foreløpige kommune -barometeret
som ble publisert i april 2016. (KOSTRA-tall fra 2015):

Plassering 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Eldreomsorg 271 301 181 312 313 395 272

Barnevern 344 255 213 225 173 230 175

Helse 141 194 335 334 272 162 138

Sosial 115 94 221 58 91 45 70

Somkommunebarometeretviserharrammeområdetfremgangi plassering/rangering.Sidendetteerdet
foreløpigebarometeret,velgerrådmannå ikkegåinn påtalleneogvurderingeneslik denåforeligger.
Dettevil bli gjort i egetkommunestyremøte.Detsomkonstatereserat utfordringenesombarometeret
pekerpå,er kjente.Enserogsåat noeopprettingmåforetasfør detendeligebarometeretforeligger.
Det foreløpigeresultatet fra eldreomsorg,barnevern,helseog sosialligger vedlagtsaken.

Styringsdialoge r:
For andregangharrådmanngjennomførtstyringsdialogeri helseogomsorgstjenesteni Frøya
kommune.Disseblegjennomførti periodenmars- april 2016.Formåletmedstyringsdialogeneren
åpendialogmedledereogansatteomutvikling og kvalitetsstyring,med2 fokus:nåtidogfremtid.

Deter foretattstyringsdialogi 5 «underavdelinger»innenforde3 virksomhetene.Heretterkalt
avdelinger:

� Helsestasjonen,
� Beinskardetomsorgsbolig,
� Frøyasykehjem,
� Hjemmetjenesten,
� Funksjonshemmede

Psykiskhelsearbeid: I 2015var ogsåpsykiskhelsearbeidsattoppsomegenavdelingsomgjennomførte
styringsdialog,menetterenevalueringkområdmennenefremtil at deinterkommunaletjenestene
holdesutenforstyringsdialogen- ogKLF Frøya.Avdelingenharderforbrukt detteåretpåå lageen
fellesplanfor psykiskhelsearbeidfor kommunene.

Rådmannenserfaringetterstyringsdialogenmeddeansatteerudeltpositiv.Ansattegir tilbakemelding
påat desynesdeterbraat rådmann«besøker»demårlig, ogat detteernoedeønskerskalfortsette.
Dialogformenvil bli evaluertfør nesterunde.Detmåseespåforbedringsfaktorerslik at detsikresat



alleviktigestemmerkommerblir hørt,ogat detblir tilrettelagtslik allesomhar lyst kanmøtei
dialogen.

Det harværtetoverordnetmåli segselvfor rådmannenå møtedeansattesomhar«skoenepå»og
somlevererdirektetjenestertil kommunensinnbyggere,hverdag.I alleavdelingeneharrådmannen
truffet klokeansattemedhjertefor faget,ogmedetønskeomå væremedi utviklingenav kommunens
helseogomsorgstjenester.

Detharogsåi år værtviktig for rådmannå fokuseresamtalenmestpå«internkontroll/internpleie»-
hvordanerdetmeddeansattei hverdagen,hvordanoppleverdedagenesine,oghvamenerdeom
tjenestenedeyter til brukerne.Forsåi sluttenav samtalendreiemeroverpåutviklingsområdenetil
tjenestene,ogutfordretdeansattepåomdeutviklingsområdenedeharvalgterderette.

Fokusområder 2015- 2016, og evaluering av disse

Avdeling Sykehjem Beinskardet Hjemmetjenesten Funksjonshemmede Helsestasjon

Fokusområde
2015-2016

Morgendagens
omsorg

Morgendagens
omsorg

Morgendagensomsorg Dagaktivitetervoksne Foreldrekompetanse

Fokusområde
2015-2016

Livsgledesykehjem Livsgledesykehjem Tjenesteutvikling Tjenesteutvikling Tjenesteutvikling

Fokusområde
2015-2016

Kval.sikring/Intern
kontroll

Kval.sikring/Intern
kontroll

Kval.sikring/Intern
kontroll

Kval.sikring/Intern
kontroll

Kval.sikring/Intern
kontroll

Fokusområdelivsgledesykehjem– valgt av sykehjemmetog beinskardet

Det jobbesveldiggodtmeddettepåbeggeavdelingene.Satsingenopplevessomet løft, oggjørnoe
bådefor brukerne– menogsåfor ansatteogarbeidsmiljøet.Fokuseti tjenestenerdreidoverfra
«pleie»til «innholdi hverdagen».Egenlivsgledekoordinatoreransatt,i tilleggerdetopprettet
livsgledegrupperpåvirksomheten.Det jobbesmålrettetmedsertifiseringen,tjenestenharfokuspåett
ogett kriteria,ogå oppfylledette.Deter totalt 9 kriterier,ogmåleterå bli sertifiserti løpetav 2017.I
2015hardetværtspesieltfokuspåindividuelleaktivitetsplaner,frisk luft- dyr ogmåltider(og
deltagelsei detgyldnemåltidsøyeblikk)Profileringerettav målene,- besøkgjernefacebooksidentil
Frøyasykehjem.

� Rådmannensanbefaling:Fokusområdetvidereføres, leggessometmålunderfokusområde
tjenesteutvikling

Fokusområdetjenesteutvikling– valgt av hjemmetjeneste,helsestasjonen,funksjonshemmede

Deteretstortbehovi helseogomsorgå dokumenterehvilkeforventingeromverdenenskalhatil
tjenesteleveransene.Herkannevnesforventingerfra brukere,fra pårørende-menogsåhvagir den



enkelteansatttil brukerne,utøvestjenestenlikt? Spesielterdettenåviktig påbeinskardet– herhar
ikke tjenestenværtflink noktil å si noeomhvasomgisav tjenesteri boligen.Hjemmetjenestener
derfori startgropenpåå utarbeidetjenestebeskrivelser. Hjemmetjenestenogbeinskardethar i tillegg
hattsærligfokuspådokumentasjon- bådepåå dokumentereriktig ogpåderiktige tingene.Detteble
spesieltviktig å hafokuspåetterdetbleoppdagetavvik pådetteområdettidligerei år.

Helsestasjonensharhatt individuellplan(IP) i fokus,bådesørgefor at desomharrett til detfår det,
oghvordandetjobbestverrfagligmedIP. Beggedisseområdenetrengsdetå jobbevideremed.

Funksjonshemmedebledeltfra fam/helsei 2015,ogtjenestenjobbermedegenstruktur.Organisering,
oppgaverogroller – bådei nåtidogfremtid.Antall brukereerøkende,ogfleretrengerhjelpogbistand
fra tjenesten.Hvordandennetjenestenskalgis i fremtidener i fokus,ogmåjobbesvideremed.

� Rådmannensanbefaling:Fokusområdetvidereføres

Fokusområdemorgendagensomsorg- valgt av hjemmetjeneste,sykehjem,beinskardet

Alle ansatteerklar overkommunestyretsprinsippvedtakav 04.02.16– morgendagensomsorg.Ansatte
oppleverdettesomveldigpositivt,ogalleerveldigspentepåfortsettelsen.Unisontønskeransatteå
deltai videreprosess.Bådei forholdtil detbygningsmessigeoginnholdeti tjenestene.Deeropptatte
av at fotfolketskalbli hørt,ogat detlæresav feil somerbegåtti forrigebyggeperiode.

� Rådmannensanbefaling:Fokusområdetvidereføres

Fokusområdeforeldrekompetanse- valgt av helsestasjonen

Helsestasjonenerenmøteplassfor allekommunensbarn.Stasjonensfokuserkort oppsummertå jobbe
80 % medforebyggendearbeidog20 % medoppfølging/deltagelseift barnmedstorebehov.
Foreldrekompetansehandleromå jobbemedsamspillbarn/foreldre.Å gjøreforeldrenetryggei
foreldrerollen.Foreldrevettreglererutarbeidet,diversekursfor foreldreerplanlagt.Dettemådet
jobbesvideremed.

� Rådmannensanbefaling:Fokusområdevidereføres, leggessometmålunderfokusområde
morgendagenstjenester

Fokusområdedagaktiviteter- valgt av tjenestenfunksjonshemmede

Tjenestenvalgteå gåbort fra detstoreområdethabilitering/rehabiliteringoghafokuspådagaktiviteter
for brukergruppen.Detteharværtnødvendigå settefokuspåå fylle dagenetil brukernemedriktig
(individuellebehov)innhold,menogsåå sepåbrukenav detilbudenevi har.Kartleggingenergodti
gang,ogfokusetmåfortsette.

� Rådmannensanbefaling:Fokusområdebørvidereføres, leggessometmålunderfokusområde
tjenesteutvikling



Fokusområdeinternkontroll og kvalitetssikring – obligatorisk for alle

Det storebildet

Positivt:

�� AAnnssaattttee ssiieerr aatt ddee hhaarr ddeett ssttoorrtt sseetttt bbrraa ppåå jjoobbbb.. DDeett eerr hhøøyytt uunnddeerr ttaakkeett ffoorr åå ttaa oopppp ttiinngg
kkooll lleeggaaeerr iimmeell lloomm,, oogg mmoott lleeddeellsseenn.. NNooeenn uuttffoorrddrriinnggeerr vvii ll ddeett vvæærree,, ssæærrll iigg ii ssttoorree mmiill jjøø oogg nnåårr
pprreesssseett eerr ssttoorrtt

�� DDeett uuttøøvveess mmyyee ggoodd nnæærrlleeddeellssee
�� DDeett jjoobbbbeess mmeesstt mmeedd ddrrii ff tt
�� AAnnssaattttee øønnsskkeerr åå ttaa ddeell ii jjoobbbbeenn mmeedd mmoorrggeennddaaggeennss uuttoorrddrriinnggeerr –– uuttvviikkll iinngg oogg eennddrriinngg
�� BBrruukkeerrnnee ttrriivveess oogg hhaarr ddeett bbrraa,, oogg ppåårrøørreennddee eerr ssttoorrtt sseetttt ffoorrnnøøyydd –– ttaarr mmeerr ddeell ii iinnnnhhoolldd,, mmeenn

ssttii ll lleerr ooggssåå ssttrreennggeerree kkrraavv oogg ««kkrreevveerr mmeerr»» nnooee ssoomm eerr ppoossiittiivvtt

Forbedringsområder:

� Setteav tid påavdelingenetil fagligerefleksjonerogdiskusjoner
� Forventningsavklaringer– mellomtjenesteområder,avdelinger,bruker/ansatte/pårørende
� IKT – stabilitetogtilgang24/7
� Økonomi.Ansattemåfå størrekjennskaptil budsjettenefor avdelingene,dettefor å få til et

størreeierforholdogforpliktelseift budsjett.
� Dokumentasjonspliktenmåivaretasheledøgnet.Detharspesieltværtviktig for rådmannå

etterspørrealleavdelingerpåhvordandejobbermeddokumentasjonogoppfølgingav vedtak.
� Rekruttereogbeholdeansatte
� Koordineretjenestertil barnogungemedsærskilteogstorebehov.(barnsommottar

tjenenesterfra allevirksomhetsområdene)Tverrfagligsamarbeid– barnogungemedstore
behov- fellesløft for alle.Fellesutfordringfor oppvekstoghelseogomsorg

� Bemanningmåfølgevedtak!Fellesutfordringfor oppvekstoghelseogomsorg

Valg av fokusområderfor 2016-2018

Ut fra oppsummeringenover, foreslårrådmannat devalgtefokus/utviklingsområderskalgjeldefor de
neste2 årene. (ikkefor 1 år) Dettepgaat detteer storeogkompleksesaker, ogmåjobbesmedover
flereår. I tilleggerdetetønskefra virksomhetenfam/helse/rehabå ta medflereavdelingerinn i KLF,
dettefor å haetstyringsdokumentogsåfor disseavdelingene:

Avdeling Sykehjem Beinskardet Hjemmetjenesten Funksjonshemmede Familie, helse,
rehab

Fokusområde
2016- 2017

Morgendagens
omsorg

Morgendagens
omsorg

Morgendagens
omsorg

Morgendagensomsorg Morgendagenstjenester

Fokusområde
2016- 2017

Tjenesteutvikling Tjenesteutvikling Tjenesteutvikling Tjenesteutvikling Tjenesteutvikling

Fokusområde
2016-2017

Kval.sikring/Intern
kontroll

Kval.sikring/Intern
kontroll

Kval.sikring/Intern
kontroll

Kval.sikring/Intern
kontroll

Kval.sikring/Intern
kontroll

Tabell 2- fokusområder for H/O for 2016-2018



Utdyping/begrunnelse,valg av fokusområder:

Morgendagensomsorg– ViderejobbingmedKST sak12/16.Detteersattnedsometeget
utviklingsprosjekt,medgruppersomjobbermed:

� Heldøgnsomsorgen,hverdagsrehabiliteringog hverdagsmestringog samarbeidmed
pårørendeog frivillige jfr vedtak.

� I till eggharrådmannsettdetnødvendigå nedsetteenarbeidsgruppesomskaljobbemed
morgendagenspsykiskhelse/rustjeneste. Bakgrunnenfor detteerøktbehovfor tjenestertil
brukeremedpsykiskeogellerrusrelatertelidelserogdettetilsier at vi måsedissebrukernes
behovi enstørrehelhetenni dag.Deflesteav brukerneharogsåbehovfor tjenesterutenfor
kontortid,dvs24 t/7 d/u.Av dengrunnkanikkedagensdriftsmodell,derrus- og
psykiatritjenestenkunyter tjenesterpåukedager,fortsetteomvi skalhabrukernesbehovi
fokus.

� Det jobbesmedå byggeoppengodflykningetjeneste.

Tjenesteutviklingønskessomegetfokusområdefor alleavdelinger.I detteleggesbl.aå videreføre
jobbingenmed

o Dagaktivitetstilbud
o Familienshus
o Livsgledesykehjem
o Å prioriteretid til fagligerefleksjonerogdiskusjoner,og
o Å jobbemedarbeidsmiljøetpåavdelingen- fokuspåoppgaver,kompetanse,

organisering,ledelseogdrift, roller, ansvarogmyndighet,forventningsavklaring,
holdningerogtjenesteyting,faginnholdogarbeidstidsordninger,sykefraværog
nærvær.

Kvalitetssikring og internkontroll er«obligatorisk»ogerderfor naturligmedsomegetfokusområde.

Utfordring – nytt, politisk mål?
Et tjenesteområdeskaltilsammenha3 fokusområder,1 for kvalitetssikring(obligatorisk)og2 for
utvikling (valgbare).Disseharnåtjenestenevalgt. I tilleggkan dettilsammeninnarbeides9 politiske
mål for detre fokusområdenetilsammen(for hverttjenesteområde).

Innenforrammeområdethelseogomsorgerdetmangepågåendeprosjekterogtiltak. Detsomdetnå
trengsenfellesløft omkringerdentverrfagligejobbingenoppmotden storeøkningenmedbarnog
ungesomsliter (harethabiliteringsbehov),ogsomtrengerhjelpogstøttefra kompetentevoksne.

Bådefra ansattei helseogomsorg,ogfra oppvekst.Dettekomogsåfremi styringsdialogenhosdisse.
Herharkommunenetstort forbedringsområdei forholdtil å ivaretadissebarna– påtversav
virksomhetsområdene.

Barnogungemedbehovfor habiliteringerensammensattogmangfoldiggruppe.Dekanhasvært
ulikemedisinsketilstanderellerkroniskesykdommer.Fellesfor deres tilstanderat denpåvirkerderes
funksjonsnivå,læreevneoglivskvaliteti enslik gradat deharbehovfor tverrfagligogtverrsektoriell



bistandmedulik gradav spesialiseringfra kommunenogstatligeaktører.Godtverktøyoggode
samhandlingsrutinerer viktig for at denenkelteogderesfamilierkanerfarehelhetogsammenhengi
tjenestene.Deterdenenkeltesbehovsomskalleggestil grunn.I samarbeideterdetviktig å avklare
grensermellomhelse– ogomsorgogutdanning,slik at sektoreneikkeovertarhverandresoppgaver,
menutfyller hverandremedkompetanse.

Slik rådmannvurderer«utfordringen»,såharkommunentjenestenepåplass– utfordringenestårpå
blantannetå etableregodesamarbeidsarenaerogrutiner,avklaregrensermellomhelse– ogomsorgog
utdanning,verktøyi forholdtil retningslinjer,utarbeidegodekartleggingsverktøy,gjennomfør
kartleggingav behovsombarnetogfamilienharfor bistand/hjelpetiltakogmeldebehovenetil riktig
instans.Detmåjobbesmedå etablereny kultur ellerretteresagtretteoppukultur i kommunensom
utfordrerosstil å få til dettearbeidetsomfokusområdethar i seg.

Barnogungedetersnakkomher,erallemedetbehovfor habilitering(småogstore)– ogsådevi ser
er i begynnendeutvikling av etbehov– tidlig innsats.Detgjelderikkebaredesomharbehovfor
ressurskrevendetjenester,dvsbarnsomtrengerbistandgjennomheledageni praktiskbistand/omsorg
(assistenter)

Derfor utfordrer rådmannpå at helseog oppvekstskal ha et fellespolitisk mål: Forpliktende
samarbeidrundt barn og ungesomtrenger bistandfra helseog oppvekst.

Vurdering:

Rådmannhar i periodenmars– april 2016gjennomførtstyringsdialogerinnenforhelseog
omsorgstjenestene,ogkommernåmedforslagtil nyefokus/utviklingsområderfor tjenestenefor 2016-
2018,somfremstilt i tabell2 i saksopplysningene.Rådmannenvil i etterkantav temadebatten
innarbeidekommunestyretsvedtakomfokusområderogmål i KLF-systemet(KvalitetsløftFrøya),og
leggedettefram for hovedutvalgfor drift til godkjenning.

Detmåogsåsiesat innenforrammeområdethelseogomsorgerdetmange«tingpågang»,somviserat
tjenesteneergodti gangmedplanleggingenav fremtiden:

1. Deternedsattgruppersomjobbermed«morgendagensomsorg»- detværeseg
heltidsomsorgen,frivilligstrategier,velferdsteknologiogrus/psykiskhelse.

2. I tilleggerdetigangsattprosess:oppstartfamilienshus,
3. Dagaktivitetstilbudspesieltog
4. Prosjektetheltidskultur
5. I tilleggetableresFrøyastorhallderdetplanleggesensymbioseav folkehelseog

frisklivstilbud.
6. Kompetanseplanerutarbeidetfor området
7. InnenIKT skjerdetogsåforbedringer.Fiberleggesnåtil boligenepåSistranda,ogtil

sykehjemmet,- i tillegger24/7vaktkommetpåplass.Detteharalt å si i forholdtil oppetid
påfagprogram,slik at dokumentasjonspliktenkanivaretas.

Rådmannensoppfatningetterå habesøkt tjenestenegjennomstyringsdialogen,konstatererat det
leveresgodetjenestertil brukerneinnenforalleavdelingene,hverdag- ogat deansattestortsetttrives
oghardetbrapåjobb.Rådmannenerstoltav dyktigefagfolksomstårpå,ogstrekkerseg langtfor at
brukerneskalhadetbestmulig.



Noenutfordringererdetselvsagt,og i detteerdetbetryggendeå konstatereat ledelseogansatteer
kjentmeddisse,noesomgjørdethåndgripeligå jobbekonkretmeddem.Avdelingeneharselvsattord
pådeutfordringenedesergjennomstyringsdialogen,ogforeslåttområderdeserfor segå jobbemed
(fokusområder)

Summenav detvi vet(detansattesier,ogdetilbakemeldingenevi får) detvi ser(statistikk)ogdetvi
gjør (pkt 1-7 i vurderingen)tilsierat vi haretgodtfundamentå byggetjenestenevidereinn i fremtiden
på.

Forhold til overordna planverk:

Kommuneplan: Samfunnsdelen
� Levekår og folkehelse
Alle innbyggerepåFrøyahar like mulighetertil enmeningsfullhverdagmedhøylivskvalitet,
uavhengigav sosialogkulturell bakgrunn.

� OrganisasjonenFrøya kommune
Frøyakommuneerenfremtidsrettetoginnovativtjenesteyterogarbeidsgiver

Temaplan: Helseog omsorgsplan











































































SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler:SvanhildMosebakken Arkiv: D11
Arkivsaksnr.: 15/187

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

HELHETLIG IDRETTSPARK - KJØPEKONTRAKT

Forslagtil vedtak:
Frøya kommunegodkjennerat Frøya Storhall AS overtar somkjøper i kjøpekontrakt inngått
mellomFrøya kommunesomkjøper og eier av Gnr. 21,bnr. 1, Ole Håkon Karlsen, somselger.

Videre godkjennerFrøya kommuneat Frøya Storhall AS erverver vederlagsfritt ca.1,5daafra
eiendommenGnr. 21,bnr. 82 eier Frøya kommune.

Det forutsettesat eiendommenesammenføyesetter fradeling og at alle omkostningeri forbindelse
medeiendomsoverdragelsene dekkesav Frøya Storhall AS.

Vedlegg:

Kjøpekontraktm/kartinngåttmellomOleHåkonKarlsenogFrøyakommune

Kart somviserarealsomoverføresfra Frøyakommunetil FrøyaStorhallAS

Saksopplysninger:

I kommunestyresak86/15blekjøpekontraktmellomFrøyakommunesomkjøperogeierav 21/1Ole
HåkonKarlsengodkjent.Detteomfattetetarealpåca.16 daasomforutsatt skalbenyttestil
fotballhall/klatrehall.

Vurdering:

Etterat kjøpekontraktenblegodkjentav kommunestyreterdetdetsåvedtattå stifteetaksjeselskap
somskalståsomeierav fotballhallen.DetteselskapeternåstiftetogdeterFrøyaStorhallAS somvil
væreutbyggerogeierav hallen.Dettebetyrat ogsådetteselskapetmåværeeierav grunnogdetbes
hervedomat detgodkjennesat FrøyaStorhallAS går inn somkjøperi kjøpekontraktenmedOle
HåkonKarlsen.Selgerer innforståttmeddenneendringenoghar ingenmerknader.



I tilleggvil ogsådennyehallenbli liggendedelvisinnepåkommunenseiendomGnr.21,bnr.82,hvor
detmåfradelesogoverføresca.1,5daatil FrøyaStorhallAS. Her forutsettesat dettearealet
overføresvederlagsfritt,menat selskapetbetaleralleomkostningervedeiendomsoverdragelsen.

Deter i tillegginngåttkjøpekontraktmellomFrøyaStorhallAS ogeierav Gnr.21,bnr.9 og43 om
kjøpav etmindrearealpåca.300m2.

Det forutsettesat allede3 fradelteparseller sammenføyestil etbruksnummer,hvorFrøyaStorhallAS
vil bli eier.

PåetseneretidspunktmådetinngåsleiekontraktmellomFrøyakommuneogFrøyaStorhallAS om
mulighettil opparbeidelseav parkeringsplasserbådepåøstogvestsidenav eksisterendefotballbane.
Dettearealetvil selvsagtbli benyttetbådefor FrøyaStorhallAS ogFrøyakommunesomeier
gressbanen.

Rådmannenmenerat denneleieavtalenmåavventesinntil deterutarbeidetenendeligutomhusplanfor
heleanleggetpåGolansomomfatterbådefotballhall,klatrehall,servicebyggogeksisterende
gressbane.











SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: ThomasSandvik Arkiv: 251
Arkivsaksnr.: 16/1247

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

NY BRANNSTASJON - SØKNAD OM TILLEGGSMIDLER FOR
MERVERDIAVGIFT

Vedtak:
Forslagtil vedtak:

Kommunestyretgir Rådmannenadgangtil å fullfinansieredennyebrannstasjonen,medet
ekstralåneopptakpåkr 4.447.500i tilleggtil vedtaki kommunestyreti sak6/16.

Vedlegg:

Saksopplysninger:
I forbindelsemedkontraktsforberedelsertil dennyebrannstasjonen,bleFrøyaKommunegjort
oppmerksompåat reglenefor merverdiavgiftkompensasjonenavanskaffelsenav
brannstasjonenikke medførerdirektekompensasjonsberettiget.

StåleLoråspartnerog statsautorisertrevisori BDO AdvokaterAS skriverdettetil Gåsø
NæringsutviklingAS omdette:

«Justeringsmodellener enregelvi fikk for noenår sidenog er enregelsomskal
medføreat mankunfår fradrag for merverdiavgifti forhold til hvormyebygget
brukesi avgiftspliktigvirksomhet,f.eks.vedutleietil avgiftspliktigvirksomhet.Hvis
brukenendrersegi løpetav 10 år såskalmanjusteredenfradragsførte
merverdiavgifteni forhold til endringi bruken(endringvedat f.eks.enleietakerikke
er mva.pliktig såmåmantilbakebetalemerverdiavgiftmed1/10for hverår for den
delendenavgiftsfriebruker).

I derestilfelle kandetløsesvedat derebyggereiendommenog leier ut til kommunen,
dehar rett til kompensasjonfor mva.og da kanderefaktureremedmva.Hvisdere
etterentid medutleieselgersåkankommunenovertajusteringsforpliktelsen,dvs.
forpliktelsentil å betaletilbakedelerav merverdiavgiftenhvisbrukenendresinnen
10 år etterferdigstillelse(neppeaktuelt,menhvisdeetter9 år endrertil å brukeden
i avgiftsfri virksomhetsåmådei såfall tilbakebetale1/10avdenmva.derefikk
fradrag for).



Hvisdereselgereiendommennår dener ferdig, såvil ikkederefå noefradrag,men
kommunenfår rett til å fradragsføremerverdiavgiftenmed1/10for hvertår deneste
10 årenehviseiendommenbrukessombrannstasjondeneste10 årene.Da vil
merverdiavgiftentil slutt bli tilbakebetalt.Her blir detviktig meddokumentasjonen
og avtaleverketfor at kommunenskalfå denneretten.Da blir detofteenforhandling
vedat debetalerdereinkl. mva.menkreverkompensasjonfor renteelementeti at
mva.blir tilbakebetaltover10 år med1/10hverår (hviskommunener våkenog ser
detda).

Litt vanskeligå forklare disselitt komplisertereglene,menhåperdeter forståelig.»

Rådmannenønsketå rådføresegmedkommunensrevisorKjell Næssvold, RevisjonMidt-
NorgeIKS, omhvordandetteskalregnskapsførers. Revisorgatilbakemeldingomat Frøya
Kommuneikke kaninntektsføremerverdiavgiftenførsteår,og førefordringtil Statenved
Skatteetatenfor merverdiavgiften.Hanskriver:

«Vedrørendedetregnskapstekniskespørsmåletomeventuellbokføringav fordring.
Vi menerat kommunenikkehar anledningtil å bokføremva-beløpetsomvil bli
refundertoveren10-års-periodesomenfordring (ogdermedheller ikkeinntektsføre
helebeløpeti år 1).
Vi har ogsåsjekketdettemedKnut Erik Lie (utredningslederi foreningengod
kommunalregnskapsskikk),somer enigi vår vurdering.»

Vurdering:
PåbakgrunnavdettemåFrøyaKommuneregnskapsførehelekostnadeni regnskapetved
kjøp,19 millionerplussmerverdiavgiften. Rammensomblegitt i vedtakav 6/16 er derforfor
liten,og Rådmannenberomat Kommunestyretgir administrasjonenfullmakttil å
fullfinansieregjennomøkt låneopptak.

Økonomiskekonsekvenser:
Detteendrerikke fradragsrettenelleromvi får tilbakemerverdiavgiften.Detteer et
regnskapstekniskspørsmål,omhvordandetteskalbokføres.FrøyaKommunevil fremdelesfå
igjenmerverdiavgiften,menvil bruke10 årpådette.Det vil økerentekostnadennoe,Gåsø
NæringsutviklingAS antyderat deter totalt ersnakkom ca.200.000kr i løpetav10 år.
Eventuellkompensasjonfor dette,kaninnhentesi forbindelsemedinngåelseavkontraktmed
utbygger.

Kjøpetfor brannstasjonenblir slik; kr 17.790.000pluss25%merverdiavgiftkr 4.447.500,
plusskjøpav tomt kr 1.210.00(salgav fasteiendomer avgiftsfritt).Total kostnadpåkr
23.447.500.
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Saksopplysninger:
Hovedutvalgfor forvaltningfattet følgendevedtakden04.12.2014:

Veifyllingeni Veisfjordenåpnesvedat det leggestilstrekkeligstor kulvertslikat sjøørretengisfri
vandringsveitil Blakstadvassdraget.Tiltaketinnarbeidesi budsjettfor 2015.

Detble avsattkr 100.000i budsjettfor 2015ogMåsøvalfiskeoppdrettbidrarmedinntil 300.000,- i
prosjektet.Kommunensavsattemidler er benyttet til konsulenthonorarfor grunnlagtil prosjektet.

Opprinneligantydningpåkostnadertil gjennomføringavprosjektetvarkr 300.000,- samt
konsulentkostnaderi tillegg.

AsplanViakhargjennomførten flomberegningogdimensjoneringavstikkrenne(vedlegg2),samt
anbudsdokumenter.Prosjektetvistesegå væremer omfattendeenhvaadministrasjonenhadde
forespeiletseg.Deter ikketilstrekkeligmedett rør,mendet måleggesnedtre rør pådiameter2 m.

Detteble lagtut påenbegrensetanbudsrunde,hvor tre entreprenørerble forespurtom å levereinn
tilbud. Tilbudenekompåhenholdsvis1,232og1,428mill. eksmva.

Formannskap8.12.2015ogkommunestyretden10.12.2015fattet følgendevedtak:

Kommunestyret i Frøyakommunevisertil utredningfor åpningav Blakstadvassdragetgjennom
kulvert i Buaveien.Viberomat entreprenøreneblir kontaktet for å sepåkostnadenerundt å legge
ett rør medendiameterpå 2 meter,jfr. anbefalingfra NINA.
Detutredessamtidigmulighetfor 2 parkeringsplasseri området.
Sakenkommerderettertilbake til politiskbehandling.

AsplanViakskriverom et forenkletprosjektmed1 rør den29.1.2016:

Somtidligerenevnter denbesteforutsetningenfor ørretenå ha flerekulverter for å komme
gjennom.

Dettekommerav at strømningeni kunenkulvertkanbli såstor at fiskenkanfå vanskermedå
kommegjennomvedovergangenmellomlavvann/høyvannog høyvann/lavvann.

Selvombrukav kunenkulvertvil væreenvissbarriere,såerdet ingengrunntil å tro at barrieren
væreavenslikart at denvil forhindreørretenå reetableresegi Blakstadvassdraget.

I tillegg til ørretenerdet ogsåandrefiskeartersomhar nytte av brakkvann- og tidevannsoner.Det
kanogsåværerimelige å anta at disseartenevil kunnebrukeområdetpå nordøstsidenav fyllingen
når det åpnesfor bedregjennomstrømningog utskiftingav vann.

Deter imidlertid enforutsetningat bunnkulvert leggesnoelavereennsjøbunnslikat det etableres
ensjøbunni kulvertenhvorulikearter kanetablereseg.

AsplanViakskriverom plastbelagtgalvanisertrør typenTrenchCoat,ogmonteringuten tørr
byggegropden02.10.2015:



TrenchCoathar værtvurdert i prosjekteringsprosessen,menpå grunnav lav overdekningog fare
for korrosjonpga.sjøvannsåhar vi valgt bort denneløsningen.Dennetypenrør kreverogsåfinere
massertil fundamentog omfyllingsamtgodkomprimeringfor å gi tilstrekkeligstøtte.Serderfor
ikkehvordandetteskalløsesutenentørrlegging.

Ved anbudsåpningden04.04.2016komdet inn tre tilbud. Detvaråpnetfor å giprispåalternativ
løsningmedplastrøri stedetfor betong.

Firmanavn Tilbudspris Alternativ medplastrør

Frøyaanleggsservice 832.549 -

BrhAnleggAS 1.203.600,63 958.546,4

KNentreprenør 819.174,40 737.174,40

Rådmannenvelgerå følgerådet fra AspalnViakom å ikkebrukeplasrør,og leggeri vedtaketat KN
entreprenørfår anbudetihht tilbudet i tabellenovenfor.

Bakgrunn

Blakstadvassdrageter i hht Vann-nett definert til bekkertil VeistfjordenogBlakstadvatnet.
Vassdragssystemetomfatter Blakstadvatnet,Merradalsvatnet,SmaunatjernetogVassbuktavatnet,
samtalle tilsigsbekkerogbekkermellomvatna.

Norskinstitutt for naturforskning(NINA)hargjennomførtenproblemkartleggingi anadrome
vassdragi Søndrefosenvannområde,(anadromefiskvandrermellomferskvannogsjøvannpå
næringssøk)medfiskeregistreringer,historiskeopplysningeroghydromorfologiskeinngrepetter
vannforskriftenpåFrøyaogSundei Sør-Trøndelag(NINA-rapport1977,vedlegg1).

Lokaleopplysningertilsier at det harværtet sværtproduktivt sjøørretvassdrag,oggodtmed
gytefiskhistorisk.Anadromstrekningharomfattet alleovenfornevntevatnogtjern, samt
tilsigsbekkertil og imellomdisse.Korsen(2004)opplyserfølgendeom vassdraget:Sjøenrennerrett
inn underkryssendevei ute i vågen.Detblir opplystat det ikkegårfiskgjennomrøret. Oppgangen
børbedres,slikat fiskkangåopp i BlakstadvatnetogMerradalsvatnetsomtidligere.

Utløpsendentil sjøeni Blakstadvassdragetkryssesavenveiforbygningogkommunalvei somgår
over indredel avVeisfjorden.Anadromefiskharsannsynligvisikkemulighettil å passeredette
punktet.

Hvisdet foreliggerrør eller lignendesomvannskalrenneigjennomogfisksvømmeforbi inne i
forbygningen,såer dette i dagtildekt avstorsteinogblokk.

NINAgjennomførteel-fiske400m ovenforveiforbygningen.Resultatetvar to årsyngelavørret. Det
ble imidlertid påviststoremengderål påenkeltepartier.



NINAanbefalerat eksisterendeveiforbygningfjernesogerstattesmedbru eller godtnedsenket
kulvertmeddiameterpåminst2 meter.Dettemedhensiktå reetablereøkologiskkontinuitet og
frie vandringsveierfor sjøørret.

Vurdering:
Ovenforveiforbygningener det trolig en restbestandavstasjonærferskvannsørretog
egenrekrutteringavørret. Deter storemengderål ovenforveiforbygningen,sådenneartenklarer i
dagå passereentenviadet tildekte kulvertrøret,mellomsteineri forbygningeneller ved å krype
overveiennårdet er myenedbør.

Sjøørretvil megetsannsynligreetableresegi vassdraget,såtiltaket vil bli vellykket.

Tiltaki dette vassdragetbørprioriteres,dadet berøreret betydeligarealfor sjøørretpåFrøya.

Prosjekteter i enkommunalvei,sådet er riktig at Frøyakommuneselvfinansiererenstor del av
prosjektet.Alle tiltak innenforvannforskriftarbeideter lagtoppslikat «forurenserenbetaler»ogat
det er deulikesektorenesomfinansiererarbeidet.

Deter innesøknadhosMiljødirektoratet for å finansiereprosjektet.Deter usikkerthvorstort beløp
dette kanvære

Forhold til overordna planverk:

Økonomiskekonsekvenser:

Budsjettpost/kontostreng:
Debetkontostreng/beløp
Kredit kontostreng/beløp

Ny saldopå den konto somblir belastet:
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FORORD

Asplan Viak har vært engasjert av Frøya kommune for å gjennomføre flomberegning og
dimensjonering av stikkrenne- Blakstadsvassdraget.

Eirik Yven har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Haregewoin Haile Chernet har utført
beregningene og utarbeidet rapporten.

Trondheim, 09/09/2015

Eirik Yven Petter Reinemo

Oppdragsleder Kvalitetssikrer
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1 INNLEDNING
I forbindelse med utbedring av vandringshinder for anadrom fisk i Veisfjorden ved utløpet av
Blakstadvassdraget på Frøya, har Asplan Viak AS gjort flomberegning, vurdering av
tidevannsstrømmen og dimensjonering av stikkrenner.

Beregningene er utført med bakgrunn i Retningslinjer for flomberegninger til § 4-5 i forskrift om
sikkerhet og tilsyn med vassdragsanlegg (NVE, 2011A) og Planlegging og utbygging i
fareområder langs vassdrag (NVE, 2008). Håndbok 018 Vegbygging (SVV, 2011) er brukt som
referanse.

Det er benyttet 200-årsflom som dimensjonerende vannføring (NVE, 2008). Det er tatt hensyn
til effekter av klimaendringer (NVE, 2011B).

Prosjektområdet er vist i figur 1.1.

Figur 1.1: Plassering av prosjektområdet.
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2 FLOMBEREGNING

2.1 Nedbørfelt
Nedbørfeltene til prosjektområdet er vist i figur 2.1. Flomberegningen blir gjort for de to
nedbørfeltene oppstrøms den aktuelle vegen. Feltkarakteristika for nedbørfeltene er vist i tabell
2.1.

Det foreligger ingen kjente vannføringsmålinger i vassdraget. Flomberegningene vil derfor
basere seg på data fra målestasjoner i nærliggende vassdrag og aktuelle formelverk.

Tabell 2.1: Feltkarakteristika for beregningspunktene.

Felt Feltareal
[km 2]

Eff. Sjø
[%]

Bre
[%]

qN*
[l/s*km 2]

Høydeintervall
[moh]

Blakstadvatnet 4,2 2,9 0,0 24,4 3 - 64
Myran 0,4 1,3 0,0 24,0 1 - 44

*Beregnet fra NVE sitt avrenningskart for normalperioden 1961-1990.

Figur 2.1: Nedbørfeltene til prosjektområdet

2.2 Vannføringsstasjoner
Det beste grunnlaget for vannføringsberegninger er vannføringsmåling over en lang periode i
det aktuelle vassdraget. Det har ikke vært målestasjoner for vannføring i de aktuelle
nedbørfeltene. Nedbørfeltet til Myran er lite. Det er derfor vanskelig å finne representative
måleserier for avløp til å utføre en flomfrekvensanalyse og derfor er det valgt å utføre en
beregning med den rasjonelle metoden. For nedbørfeltet Blakstadvatnet er flomberegningen
basert på data fra observerte flommer i nærliggende vassdrag, rasjonelle metoden og
foreliggende formelverk. Karakteristiske feltdata er vist i tabell 2.2. Hypsografisk kurve for
stasjonene er vist i figur 2.2.
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Tabell 2.2: Feltkarakteristika til aktuelle referansefelt/målestasjoner.

Målestasjon Feltareal
[km2]

Eff.sjø
[%]

qN*
[l/s*km 2]

Hmin /Hmax

[m.o.h ]
Meidan høyde

[m.o.h ]
Blakstadvatnet 4,2 2,9 24,4 3/64 31
Myran 0,4 1,3 24 1/44 33
150.1 Sørra 6,6 0,5 43,2 35/169 68
114.1 Myra 16,5 0,4 47,1 29/891 219

117.4 Valen 39,3 4,7 8/299 77
*beregnet fra NVE sitt avrenningskart for normalperioden 1961-1990.

Målestasjon 150.1 Sørra ligger ca 320 km nord for Blakstadvassdraget. Sørra har litt større
feltareal, høyere middelavrenning og mindre effektiv sjøprosent sammenlignet med
Blakstadvassdraget.

Målestasjon 114.1 Myra ligger ca 54 km sør for Blakstadvassdraget. Myra har høyere feltareal,
høyere middelavrenning og mindre effektiv sjøprosent sammenlignet med
Blakstadvassdraget. Vannføringskurven er basert på både vannføringsmålinger og en
hydraulisk modell (HEC2), og anses som god.

Målestasjon 117.4 Valen ligger ca 28 km sør for Blakstadvassdraget. Valen har høyere
feltareal og litt høyere effektiv sjøprosent sammenlignet med Blakstadvassdraget.

Figur 2.2: Hypsografiske kurver for nedbørfeltene Blakstadvatnet og utvalgte målestasjoner. Kurven viser hvor
stor prosentvis andel av det totale feltarealet som ligger over en gitt høyde

2.3 Flomformler
NVE (2015) presenterer et nasjonalt formelverk for beregning av middelflom og vekstkurver
for felt < 50 km2. Formelverket er basert på regresjonsanalyser og er testet på over 4000
nedbørfelt. Inngangsparameterne til formelen er feltareal, midlere avrenning og effektiv
sjøprosent. Den største usikkerheten i formelverket ligger i estimatet av middelflom. Det betyr
at et godt estimat av middelflom vil redusere usikkerheten i beregningene betraktelig.
Formelen bør ikke benyttes ukritisk og det anbefales derfor at også andre metoder benyttes
for å redusere usikkerheten i beregningene.
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Det henvises til NVE (2015) for presentasjon og beskrivelse av formelverket. Formlene blir
benyttet for nedbørfeltene da feltarealet er < 50 km2.

Resultatene gitt av flomformlene fra NVE (2015) er presentert i tabell 2.3. Verdiene for spesifikk
middelflom er gitt som kulminasjonsverdier. For middelflom er medianverdien presentert.

Tabell 2.3: Resultater for nedbørfeltene gitt av formelverk for små nedbørfelt, kulminasjonsverdier.

Felt Areal
km2

qn

l/s*km2
Eff sjø

%
qM

l/s*km2
Q20/
QM

Q50/
QM

Q100/
QM

Q200/
QM

Blakstadvatnet 4,2 24,4 2,9 412 1,74 2,13 2,48 2,88
Myran 0,4 24 1,3 643 1,73 2,11 2,44 2,82

2.4 Flomfrekvensanalyser
Sesongvariasjonen i avrenningen for Blakstadvatnet må vurderes ut fra nærliggende stasjoner.
Viktige parametere for sesongvariasjonene er klimatiske forhold og høydebeliggenhet. Figur
2.3 viser karakteristiske vannføringsverdier for Valen som antas å beskrive
avrenningsmønsteret i Blakstadvatnet godt. Figuren viser største, median og minste
døgnmiddelvannføring for hver enkelt dag i året ved målestasjonen. Ut fra figuren 2.3 kan en
se at store flommer forekomme på høst og vinter. I områdene rundt Trondheimsfjorden og på
Fosenhalvøya er høst- og vinterflommene særlig store, og det er sjeldent med vårflommer
(NVE, 2009).

Figur 2.3: Karakteristiske vannføringer ved stasjon 117.4 Valen. Figuren viser henholdsvis største, median og
minste observerte døgnmiddelvannføring for hver enkelt dag i året for perioden 1969 – 2014.

Frekvensfordeling for de forskjellige stasjonene er sammenfattet i Tabell 2.4. Midlere flom (QM)
er oppgitt i absolutte og spesifikke verdier og flommer for ulike gjentaksintervall (QT) som
forholdstallet (flomfrekvensfaktor) til midlere flom (QT/QM). Flomfrekvensfaktorene er også
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illustrert i Figur 2.4. Det er stor variasjon i de valgte frekvensfaktorene ved målestasjonene og
forholdstallet Q200/QM ligger eksempelvis fra 1,62 ved Myra til 2,47 ved Valen. Det er også
foretatt en sammenligning med regionale flomfrekvenskurver (NVE,2015).

Tabell 2.4: Flomfrekvensanalyser av årsflommer for aktuelle målestasjoner (NVE, 2014)

Stasjon Ant
. Areal Middelflom

(QM)
Middelflom

(Kulm )

Q20/
QM

Q50/
QM

Q100/
QM

Q200/
QM

Fordelings
funksjon

år km2 l/s.km2 m3/s l/s.km2 m3/s

150.1Sørra 44 6,6 469 3,1 947 6,25 1,85 2,18 2,42 2,67 Gum(mom)

114.1Myra 22 16,5 676 11,2 1273 21 1,37 1,48 1,55 1,62 Gam(mom)

117.4Valen 30 39,7 270 10,7 289 11,4 1,75 2,04 2,26 2,47 Gum(mom)

Flomforholdene i et nedbørfelt påvirkes både av klimatiske og geografisk forhold. Ved valg av
representativ frekvensfordeling for umålte felt, er det antatt at klimatiske forhold har størst
betydning. Som representativ frekvensfordeling for Blakstadvatnet er det valgt å bruke
frekvensfaktorene funnet for Valen. Verdiene er litt lavere enn flomfrekvensfaktorene fra
flomformelverket, men virker rimelig sammenlignet med målestasjonene som er undersøkt.

Figur 2.4: Flomfrekvensfaktorer (QT/QM) av årsflommer (døgnmiddel) for aktuelle målestasjoner sammen med
frekvenskurve fra aktuelt flomformelverk.

2.4.1 Beregning av middelflom

Ved beregning av absolutte flomstørrelser bør feltkarakteristika som effektiv sjøprosent og
feltareal i større grad inngå i vurderingen av representative nedbørfelt enn i frekvensanalysen.
Spesifikk middelflom antas å avta med økt størrelse på nedbørfeltet, ved at flomtoppene fra
ulike delfelter vil nå hovedvassdraget til litt forskjellig tid. Spesifikk middelflom vil også avta
med økt effektiv sjøprosent, ved at sjøer har flomdempende effekt (NVE, 2003).

Spesifikk middelflom varierer relativt stor for de aktuelle stasjonene (Tabell 2.4) og ligger i
størrelsesorden fra 270 l/s.km2 til 676 l/s.km2. Nedbørfeltet som drenerer til målestasjonene
Valen har litt høy effektiv sjøprosent, noe som generelt medfører flomdempning.
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Myra har andre høydeforhold og vil dermed ha et litt annet regime. Nedbørfeltet til Søra har litt
høyere feltareal og litt mindre effektiv sjøprosent sammenlignet med Blakstadvatnet.

Ved beregning av middelflom med formelverk for målestasjon 150.1 Sørra er den observerte
middelflommen omtrent 55 % lavere sammenlignet med middelflommene utledet fra
formelverket. Det vurderes som at resultatene som fås ved å benytte flomformelen sannsynlig
gir en noe høy spesifikk middelflomverdi for Blakstadvatnet.

Med bakgrunn i dette beregnet en spesifikk middelflom i Blakstadvatnet til 400 l/s. km². Med
valgt verdi for middelflom, og flomfrekvensfordelingen som antas representativ for
Blakstadvatnet (tabell 2.4), blir de resulterende flomverdiene som vist i tabell 2.5.

Tabell 2.5: Beregnet middelflom (QM) og resulterende flomverdier ved ulike gjentaksintervall. Døgnmiddel.

Felt Areal QM Q20 Q50 Q100 Q200

km2 l/s.km2 m3/s m3/s m3/s m3/s m3/s

Blakstadvatnet 4,2 400 1,7 2,9 3,5 3,8 4,2

2.4.2 Klimatillegg

I henhold til NVE rapport 5-2011 Hydrological projections for floods in Norway under a future
climate, skal det legges til et klimatillegg på 20% til den beregnede flomvannføringen for å ta
hensyn til en forventet økning av flomintensitet i framtiden.

2.4.3 Beregning av Kulminasjonsvannføring

Forholdet mellom kulminasjonsvannføring (momentanvannføring) og døgnmiddelvannføring
(Qmom /Qmid) anslås fortrinnsvis ved å analysere de største observerte flommene i vassdraget.
Forholdstallet beregnes da for en eller flere av de større flommene ved målestasjoner i
vassdraget, og/eller eventuelt i nærliggende vassdrag, avhengig av hvor og når det finnes data
med fin tidsoppløsning. Som tidligere konstatert finnes det ikke grunnlag for å anslå forholdet
mellom kulminasjonsvannføring og døgnmiddelvannføring i Blakstadvatnet med bakgrunn i
observerte data. Forholdstallet Qmom /Qmid for Blakstadvatnet er dermed utelukkende beregnet
med utgangspunkt i Sørra målestasjoner, og beregnede forholdstall fra eksisterende
formelverk. Forholdstall Qmom /Qmid = 2,02 (NVE, 2014).

I NVE (2011) er det utarbeidet ligninger som uttrykker en sammenheng mellom forholdet
Qmom/Qdøgn og feltkarakteristika (feltareal og effektiv sjøprosent) for vår- og høstsesong.
Formlene er:

hvor A er feltareal og ASE er effektiv sjøprosent. Resultatene presenteres i tabell 2.7.

Tabell 2.7: Forholdstallet mellom døgnmiddelflom og kulminasjonsflom for Blakstadvatnet beregnet for vår og
høstflom

Felt Areal Eff.Sjø, ASE Qmom/Qdøgn

km2 % Vår Høst

Blakstadvatnet 4.2 2,9 1,4 1,65
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Siden flommer i Blakstadvatnet kan inntreffe om vinter og høsten, antas det ut fra
observasjoner ved Sørra og regionalt formelverk at et forholdstall på 1,84 er gjeldende for
Blakstadvatnet. Dette tilsvarer en verdi rundt gjennomsnittet av forholdstallene fra de regionale
formlene for høstflommer og den observerte flommen.

2.4.4 200 års flommen

Døgnmiddelverdien ved Blakstadvatnet ble beregnet til 4,2 m3/s.

Dimensjonerende 200 års momentanflom er beregnet til:

Med 20% klimatillegget gir det:

2.5 Rasjonelle formel
Ved avrenningsfelt mindre enn 5 km2, kan den rasjonelle formel brukes men med forsiktighet.
Den rasjonelle formelen baserer seg på målt nedbør. Avrenningen (Q) er gitt ved:

Q = C i A

Hvor:

Q = avrenning (l/s)
C = avrenningsfaktor, ubenevnt
i = dimensjonerende nedbørintensitet (l/s.ha)
A = feltareal (ha)

2.5.1 Nedbørintensitet

Nedbørintensiteten i aktuelle nedbørfelt er bestemt for et gjentaksintervall på 200 år, og
varighet som er gitt av nedbørfeltenes konsentrasjonstid. Intensiteten bestemmes fra en IVF-
kurve (intensitet, varighet og frekvens for nedbør) fra en nærliggende meteorologisk
målestasjon som måler timesnedbør. Det er få meteorologiske målestasjoner som måler
timesnedbør i nærheten av prosjektområdet. Den nærmeste målestasjonen er 68170
Trondheim - Tyholt. Denne målestasjonen ligger ca. 93 km fra prosjektområdet, og har
tilgjengelige data fra perioden 1967 – 1993 (25 sesonger). IVF-kurvene for målestasjonen er
vist i vedlegg 5.2.

2.5.2 Nedbørfeltets konsentrasjonstid

Konsentrasjonstiden til nedbørfeltene (naturlige felt), tc , er oppgitt i minutter, og er beregnet
etter formelen gitt i Håndbok 018 Vegbygging (SVV, 2011):

tc = 0,6LH-0,5+3000Ase

Hvor:

L = lengden av nedbørfeltet (m)
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H = høydeforskjellen i nedbørfeltet (m)

Ase = effektiv sjøprosent, forholdstall ((0 Ase 1)

2.5.3 Avrenningsfaktor

Avrenningsfaktoren, C, er et mål på hvor mye av den totale nedbøren som drenerer fra et
område. Faktorens størrelse er avhengig av terrengtype, vegetasjon, helning og sannsynlighet
for overflateavrenning fra feltet. Det er benyttet erfaringstall for avrenningsfaktorer for ulike
terrengtyper oppgitt i Vassdragshåndboka (Fergus m. fl., 2010).

2.5.4 Flomberegning

Tabell 2.8 og Tabell 2.9 viser en oversikt over benyttede verdier for avrenningskoeffisienter.
Beregning av 200-årsflom ved bruk av den rasjonale formel er vist i Tabell 2.10. Klimatillegg
er inkludert i beregningen.

Tabell 2.8 Avrenningskoeffisienter for Blakstadvatnet

Arealtype % Areal(m2) C C*A(m2)

Innsjøer 6,2 260400 1 260400

Snaufjell 80,2 3368400 0,98 3301032

Myr 13,4 562800 0,7 393960

Skog 0,2 8400 0,4 3360

Dyrketmark 0 0 0,2 0

4200000 0,94 3958752

Tabell 2.9 Avrenningskoeffisienter for Myran

Arealtype % Areal(m2) C C*A(m2)

Innsjøer 8,6 34400 1 34400

Snaufjell 57,1 228400 0,98 223832

Myr 34,3 137200 0,7 96040

Skog 0 0 0,4 0

Dyrketmark 0 0 0,2 0

400000 0,89 354272

Tabell 2.10 Beregnet 200-årsflom

Nedbørfelt Blakstadvatnet Myran

Nedbørfeltetsareal(ha) 420 40

Gjennomsnittligavrenningskoeffisient,C 0,94 0,89

Nedbørintensitet,i (l/s.ha) 18 39

Q200 (m3/s) 7,1 1,4

Q200– klimajustert (m3/s) 8,6 1,7
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2.6 Evaluering av vannføringsberegninger
Etterfølgende tabell viser en sammenstilling av beregnede flomverdier fra forskjellige metoder.

Tabell 2.7 Beregnet 200-årsflom i m3/s. Momentanverdi med klimatillegg

Felt Flomfrekvensanalyse DenRasjonellemetode Konklusjonfor viderebruk

Blakstadvatnet 11,4 8,6 9,2

Myran - 1,7 1,7

For Blakstadvatnet kan det være grunn til å justere resulatat noe ned. Det er valgt ikke å gjøre
dette. Noe vekt må også legges på at den relative usikkerheten ved flomberegninger øker med
minkende feltareal. Dette gir grunnlag for ikke å redusere beregnet flomverdi fra
frekvensanalysen.

2.7 200-årsflom i Veisfjorden
200 år flommen i Veisfjorden ved utløp av Blakstadvassdraget:

2.8 Tidevannsforskjelle
Kulvertene har sitt utløp i Veisfjorden og er påvirket av tidevannsforskjeller. Vi har benyttet
Kristiansund med 1.03 korreksjoner. I tabell 2.8 er tidevannsnivåer gitt. En kan her legge merke
til at høyeste astronomiske tidevann (HAT) er 269 cm over laveste astronomiske tidevann (LAT
og sjøkartnull). I middel varierer tidevannet mellom 202 cm (MHW) og 62 cm (MLW), mens
middelvannstanden er 132 cm over sjøkartnull. Værets virkning på vannstanden i området er
liten i forhold til astronomiske tidevann.

Tabell 2.8: Tidevannsnivåer (NN2000).

Veisfjorden
cmtidevannstabell

HøyesteAstronomiskeTidevann 269

Middelhøyvann 202

Middelvann 132

Middel lavvann 62

Referansenivå(LAT) 0
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3 VANNLINJEBEREGNING

3.1 Grunnlagsmateriale
Som grunnlagsmateriale for de hydrauliske beregningene er det tatt utgangspunkt i kartdata
fra norgeskart.no, laserdata samt informasjon og oppmålte vegtverrprofiler fått fra
oppdragsgiver. Figur 3.1 viser plassering av tverrprofilene benyttet i modellen.

3.2 Metode
I beregning av vannlinje er programvaren Hec-Ras benyttet. Hec-Ras er en programvare
utviklet av US Army Corps of Engineers (USACE). Programmet benytter energimetoden eller
momentmetoden for å beregne vannlinje og hydrauliske parametere fra et tverrsnitt til det
neste. Hec-Ras er et endimensjonalt program og kan både kjøres med stasjonær og ikke-
stasjonær strømning. Inngangsparameterne til modellen er geometri (elv, elvebanker og
konstruksjoner), ruhet, grensebetingelser og vannføring.

3.2.1 Manningstall (hydrauliske ruhetsverdier)

Alle typer energitap som påvirker vannstanden langs elveløpene er samlet i en enkelt faktor:
Mannings tall. Manningstall n=0,025 er brukt for elveslettene og n= 0,03 for hovedkanalen.
Verdiene er estimert basert på litteraturstudie og erfaring. Se Chow et al. (1988) for flere
eksempler.

Figur 3.1: Plassering av tverrsnittsprofiler benyttet i Hec-Ras modellen
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3.2.2 Ekstremvannstander i sjøen (stormflo)

Ekstremvannstander i sjø kombinert med flom har stor effekt på beregnede vannstander
oppover i vassdraget. Det er Sjøkartverket som har foretatt beregningene for Veisfjorden ut fra
en observasjonsserie for vannstander i Kristiansund. Kombinasjonen av store flommer og
høye sjøvannstander kan gi høyere vannstander ved utløpsområdet enn det beregningene
viser. Grunnen til at dette ikke er tatt med er at sannsynligheten for flom og stormflo regnes
som to uavhengige hendelser, slik at sannsynligheten for sammenfall blir tilsvarende lav.

Tabell 3.1: vannstandsnivå og ekstremverdier. Alle tall er i cm over Normalnull 2000.

1 år 5 år 10 år 20 år 50 år 100år 200år
Veisfjorden 1,49 1,66 1,75 1,79 1,87 1,93 1,98

Høyests astronomiske tidevann (HAT) for Veisfjorden er beregnet til 1,31 m.o.h.
Referansenivået for høydene er NGO (NN2000).

I (DSB, 2009) er fremskrivninger for havnivå og stormflo frem mot år 2100 publisert. Ifølge
rapporten er forventet havnivåstigning frem til år 2100 på 61 cm.

3.2.3 Grensebetingelser

Høye sjøvannstander gir store utslag på de beregnede vannlinjer. Kombinasjonen av flom og
ekstremvannstander i sjøen (stormflo) gir betydelig økning i beregnede vannstander.

Det er gjennomført alternative analyser med høyeste astronomiske tidevann (HAT) og stormflo
som nedre grensebetingelse. For beregningen med stormflo er det antatt sammenfall mellom
en 200-års vannstand i sjøen og en 200 års vannføring. I og med at det ikke er statistisk
sammenfall mellom disse hendelsene i sjø og elv, så kan dette betraktes som en helt ekstrem
hendelse. Det vil være uendelig mange kombinasjoner av store flommer og høye
sjøvannstander som gir høye vannstander i nedre del av Veisfjorden.

Basert på dimensjonerende flomstørrelser og havnivå er følgende kombinasjoner og
grensebetingelser brukt i modellen.

Tabell 3.2: Grensebetingelser benyttet i den hydraulisk modell

Oppstrømsgrense
m3/s

Nedstrømsgrense
m3/s

HAT – Q200 10,9 1,92
200 årsstormflo- Q200 10,9 1,98
Middelvann- Qm 5,9 0

3.3 Resultater

3.3.1 Vannlinje for dimensjonerende flommer

Resultatene fra vannlinjeberegningen for middelflom og flom med gjentaksintervall på 200 år
er vist i tabell 3.2. Profiler av vannstand ved Qm og Q200 ved stormflo er vist i figur 3.2.

Ved middelflom (Qm) har kulverten nok kapasitet til å føre gjennom vannet og vannlinjen ligger
på ca. 1,49 moh. Ved 200-årsflom vil oppstuvningen være opp til 2,04 moh. men vannet vil
være under veg nivå. Kulverten klarer å ta unna for en 200-årsflom, men det fortusetter at
veifyllinga tåler vannivået som oppstår.
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Tabell 3.2: Beregnede vannstander (NN2000) for middel flom og 200-årsflom. Tallene i rød viser at stormflo er
dominerende hendelse.

Alternative1 Alternative1 Alternative1

Qm=5,9m3/s -
Middelvann

Q200=10,9m3/s
- HAT

Q200=10,9m3/s
- 200årsstormflo

Profil [nr] Sjøbunn
[m.o.h]

Vannstand
[m.o.h]

Hastighet
[m/s]

Vannstand
[m.o.h]

Hastighet
[m/s]

Vannstand
[m.o.h]

Hastighet
[m/s]

1 0,23 0,57 0,6 1,98 0,18 2,04 0,17

2 0,23 0,52 0,52 1,98 0,09 2,04 0,08

3 0,23 0,37 1,06 1,98 0,08 2,04 0,08

4 -0,71 0,04 0,32 1,98 0,15 2,04 0,15

5 -0,71 0,04 0,21 1,98 0,1 2,04 0,10

6 -0,74 0,03 0,2 1,98 0,08 2,04 0,08

7 -0,79 0,03 0,21 1,98 0,1 2,04 0,09
Kulvert

8 -0,84 0,01 0,07 1,92 0,03 1,98 0,03

9 -0,94 0,01 0,06 1,92 0,03 1,98 0,03

10 -0,73 0,01 0,14 1,92 0,06 1,98 0,06
11 -0,68 0,01 0,16 1,92 0,07 1,98 0,07

12 -0,71 0 0,2 1,92 0,09 1,98 0,09

13 -0,72 0 0,16 1,92 0,07 1,98 0,06

Tabell 3.3: Beregnede kulvert Vannhastigheter

Alternative1 Alternative1 Alternative1

Hastighet
[m/s]

Hastighet
[m/s]

Hastighet
[m/s]

Kulvert1 0,79 1,16 1,16

Kulvert2 0,79 1,16 1,16

Kulvert3 0,79 1,16 1,16

Figur 3.2: Lengdeprofil med beregnet vannstand for middel flom og 200-årsflom
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3.3.2 Kulvert utforme for å sikre fiske - oppgang

Når en kulvert anlegges i den fiskeførende delen av elva, må den utformes slik at den ikke
hindrer fisken i å passere (DN, 2002). Vi har valgt en horisontal kulvertløsning, som kan brukes
for bekker med lite fall. Kulverten legges horisontalt med bunnen godt under elvebunn (figur
3.3). Kulverten legges horisontalt. Ved utløpet senkes bunnen av kulvertrøret ca 0.2 D under
eksisterende bunn. Her er D kulvertens diameter eller høyde. Ved innløpet bør den naturlige
elvebunnen ikke være høyere enn 0.4 D.

Figur 3.3: Horisontal kulvertløsning

Når vannhastighet og vanndybde er beregnet, må man vurdere om forholdene er akseptable
for fiskeoppgang. Vannhastigheten må ikke være større enn at fisken kan svømme mot
strømmen. Hvilken hastighet som er akseptabel vil avhenge av flere forhold, blant annet
hvilken art det gjelder og hvor lang kulverten er. I tillegg må vannet være dypt nok til at fisken
kommer fram. Tabell 3.4 viser forslag til dimensjonerende vannhastighet og–dybde for ulike
arter (DN, 2002).
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Tabell 3.4: Dimensjoneringsgrunnlag for fiskevandring (DN, 2002).

Resultatene fra vannlinjeberegningen viser at hastighetene i kulverten er innenfor de
anbefalte verdiene. Vannhastigheter i kulverten som en følge av vekslinger mellom flo og
fjære er ikke undersøkt. Det antas at vannhastigheten er levere enn hva som er angitt i tabell
3,4. Antagelsen kan undersøkes ved å kjøre en mer avansert analyse ved bruk av en ikke-
stasjonær hydraulisk analyse.
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5 VEDLEGG
Vedlegg 5.1: Tverprofiler med beregnet vannlinje
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Vedlegg 5.2 – IVF Kurve
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Ny fylling plastres.
Topp veg

Ut- og innløp

Eksisterende fylling

Forventet sjøbunn i kulvert

Midlertidig kanal.
Snitt B-B

1:2

4.0 m

7.2 m

3.2 m

4.9 m

1.0 m

1:
2

Midlertidig fylling.
Snitt C-C

1:2

Midlertidig fylling bygges opp med en tett kjerne
av leire/sand

Kote -1,4 m.o.h.
Ø2000 BTG

Kulvert

1:11:
1

2.1 m

3.2 m
1:
2

Erosjonsikring av voll.
Ensgradert sprengt stein 300-450 mm

Tett kjerne av leire/sand

Fiberduk for erosjonsikring

4.2 m

Ved tilbakefylling benyttes samme masser som ved etablering.

Det forutsettes at eksisrerende fylling er stabil i anleggsperioden. Dersom det oppstår
fare for at eksisterende fylling kan rase skal byggeleder umiddelbart varsles.

Sjøbunn

Topp veg kote +2,13

Middelvannstand Middelvannstand

Avretningslag: Fk 0/16 t = 5-10 cm

Geonett/jordarmering - Telegridd 3030 L

Oppbygning veg

Fiberduk bruksklasse 3

M = 1:10

Slite- og bindelag: Agb 16 t = 6 cm

Bærelag: Fk 0/32 > 7 % under 0,063 mm t = 20 cm

Forsterkningslag: Kult 22/120 t = 40 cm

Beskyttelseslag for kulverter.

Kote topp voll: +2,13

Kote topp tettekjerne: +0,9
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Midlertidig fylling for å etablere "tørrdokk" under legging av
kulverter. Utførelse i henhold til tegning HS002.

Midlertidig kanal for gjennomstrømning i anleggsperioden.
Utførelse i henhold til tegning HS002.

Utgraves til kote -0,7 for å sikre tilstrekkelig utskifting av
vann. Utgraves med sidehelning på 1:1.
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SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-ToveSkarshaug Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 16/191

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
Kommunestyret

VALG AV SKJØNNSMEDLEMMER FOR PERIODEN 01.01.2017- 31.12.2020

Forslagtil vedtak:

Forslagpå skjønnsmenntil Fosentingrett er valgnemndasinnstilling.

Følgendepersonervelgessomskjønnsmedlemmerfra Frøyakommune:

1. JanOtto Fredagsvik
2. ThomasSandvik
3. AnetteNarmoHammervold
4. Rolf hammervik
5.
6.
7.
8.

Vedlegg:

Brev fra SørTrøndelagfylkeskommunedatert11.01.16.

Saksopplysninger:

§ 14.iskjønnsprosesslovensier:
«I hvertfylkeskaldetværeetutvalgavskjønnsmedlemmersomoppnevnesavfylkestingetetter
forslagfra tingretteneogfra kommunestyrene.Oppnevningenforetasinnen15.oktoberåretetter
hvertkommunestyrevalg,oggjelderfor fire år fra 1. januardetpåfølgendeår.Utvalgetskalhaså
mangemedlemmerfra hvertdomssognsomdepartementetfastsetter.Vedfastsettingenavantallet
tashensyntil hvormangeskjønnssakerdetvanligviser i domssognet.

Vedoppnevningenskaldettassiktepåatutvalgetfår enallsidigsammensetning,ogatdesom
oppnevnesharkyndighetpåetellerflereområdersomvanligvisberøresvedskjønn.Reglenei



domstolloven§ 70,unntattannetleddnr.1 omenøvrealdersgrense,§§71til 74og§ 79gjelder
tilsvarende.Detsammegjelderrettentil fritakpågrunnavutførttjenesteetterdomstolloven§ 90
førsteleddannetpunktum»

Fylkesrådmannentar siktepåå fremmesakenførsti fylkesutvalgetden10.05.16og for det
nye fylkestingetsenestden15.06.16 somskaloppnevnenyeskjønnsmannsutvalg.
For å forberedeselvesakenberfylkesmannenomat kommuneneinnen20.04.16fremmer
forslagpåmedlemmeravskjønnsmannsutvalgene.

Ved valgetbørommuliglikestillingslovensbestemmelseromkjønnrepresentasjonhensyntaes,
selvomdet ikke eksistererlovbestemtekravomat detskaloppnevneset likt antallkvinnerog
menntil å sittei utvalget.
Det samleteforslagbørinneholdeca20% flerenavnenndetantallsomskalvelges,dette
utgjørfor Frøyakommune2 stk.

For Frøyakommuneblir fordelingenslik: 6 + 2 skjønnsmenn.

De 4 somer listetoppherer forespurtog harsaktja.

Vurdering:











SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: HjørdisÅrvik Smalø Arkiv: H47
Arkivsaksnr.: 16/586

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

2-MANNSBOLIG MOA – KOSTNADSOVERSLAG

Vedtak:
Forslagtil vedtak:
Utbygginggjennomføresinnenforenkostnadsrammepåkr 3.904.885,-.

Tekniskavdelinggis fullmakt til å gjennomføreutbyggingeninnenfordenvedtatte
økonomiskerammesombeskrivesi saksframlegget.

Detsøkeslån i kommunalbankenog tilskuddfra Husbankentil finansieringav boligen.

Saksopplysninger:
Det er besluttetå byggebolig til brukermedtilknytning til Moa,sevedleggsak14/1188.Da
sakenble behandleti kommunestyretble detbedtom at før tiltaket ble satti gangskulledet
lagesen detaljertbeskrivelsefor prisinnhentingsom skulle politisk behandles.Sakenhar
værtlagt ut i Doffin to ganger.Denførstegangenkom detett tilbud. Detteble ansettsomfor
høytpriset,og manvalgtederfor å leggedet ut en gangtil. Det kom da inn flere tilbud, og
SnekkerserviceAS fra Frøyafikk anbudetunderforutsetningav politisk godkjenning.Det er
avsattkr 5.000.000,- i investeringsbudsjettettil boligbygging.

Estimertekostnaderfra
saksframlegg14/1188

Husbanksøknadetter
anbudsinnhenting

Differanse

Totalkostnad 3.000.000,- 3.904.885,- 904.885,-
Investeringstilskudd 1.350.000,- 1.757.000,- 407.000,-
Netto kostnadfor
kommunen

1.650.000 2.147.885,- * 497.885,-*

*Beløpetinkludereren uforutsettpostpå300.000ogegenprosjektledelsemed90.000.

Nærmerespesifikasjonav kostnadene:

Spesifikasjon Kostnad Merknad
1 Felleskostnader
1.1 Riggogdrift 0 Inkl. i 2
1.2 hjelpearbeider 0
2 Bygning(anbud) 2.621.600
3-6 vvs,el, tele, andreinstallasjoner 0 Inkl. i 2

SumHuskostnader 2.261.600



7 Utendørsinkl. va.(overslag) 100.000
Sumbygg/utomhus 2.721.600

8 Generellekostnader
8.1 Egenprosj.ledelse(ikkemva.) 90.000
8.2 Byggesaksgebyr(ikkemva.) 12.335
8.3 Tilknytningsavgift(eks.mva) 24.440
8.4 Prosjektering 0 Inkl. i 2
8.5 Byggestrøm 10.000
9. Spesiellekostnader
9.1 25%mva.avbygg/utomhus 680.400
9.2 25%mva.avgenerellekostnader8.3 6.110
9.3 Tomt(300m2a 200kr) 60.000
9.4 Finanskostnader 0
9.5 Prisstigning 0
9.6 Løstinventar 0
10. Reservermarginer(overslag) 300.000

SUMKALKYLE 3.904.885 45%=1.757.200
Prispr.bolig 1.952.443

FINANSIERING
TilskuddHusbanken45% 1.757.200 Maks.tilskudd

3.060.000
Låni kommunalbanken 2.147.685
SUMFINANSIERING 3.904.885

Vurdering:
Tilbudeter kommetinn etterto runderi Doffin. Det kanikke sesat determulig å få til bedre
tilbud pr nå,ogdabrukerenbørfå bolig påplasssåfort sommulig anbefalesderforat
anbudetgodkjennesogbyggingstarter.Detteer enutleieenhet,slik at prosjektetvil være
selvfinansierende.

Økonomiskekonsekvenser:
Lån i kommunalbanken kr 2.147.685,-
Tilskudd fra Husbanken kr 1.757.200,-



SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: HjørdisÅrvik Smalø Arkiv: 613&53
Arkivsaksnr.: 14/1188

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

BOLIG BRUKER MOA

Forslag til vedtak:
Frøya kommunestyrevedtar å byggeen enmannsboligi Moa.

Investeringsbudsjettetfor 2015belastes.

Før tiltak settesi gang lagesen detaljert beskrivelse for prisinnhenting som politisk
behandles,slik at man får sikkerhet før budsjettpr is før arbeidenebestilles.

Vedlegg:

Vedlegg1: Nyeboligeri Moa
Vedlegg2: Vedleggtil politisk sak
Vedlegg3: kartutsnittgnr21 bnr253

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):

Saksnummer179/14fra møte04.11.2014– formannskapet.

Saksopplysninger:

Brukeri dennesakenerensomkommerinn i gruppene:

� Utviklingshemmede eller andre med redusert funksjonsevne/ varig
funksjonsnedsettelse.

� Psykiatri/rusrelaterteutfordringerogpersonermed sosialeutfordringer.

Hanbor i dagi enkommunalleilighet med3 soverompåSistranda,mendenligger for langt
unnapersonalenheti forholdt til de tjenesterpersonenhar bruk for. Hansbehover en liten
leilighet medett soverom.Slik deter i dagleggerbruker«beslagpå»en leilighet somer for
stor for hansbehovog somegentligskal brukessomgjennomgangsboligfor personermed
midlertidigboligbehov.

I tillegg til kronisklungesykdomsomvil reduserehammerog merpåsikt harhanet levesett
somgjørhamlite egnettil å bo slik somhangjørpr i dag.Virksomhetenharderforsagtatde



må få brukernærpersonalenhetenfor at de skal kunnegi godetjenesterog kunnefølgeopp
slik deskal.

Pågnr21 bnr 235,Øverveien6 og 8, (Moa) er deter mulig å byggeentomannsbolig.Det er,
som eksempel,tatt utgangspunkti planløsningenfra leilighetene i omsorgsboligenei
Beinskardet.Leiligheteneharet bruksarealpåca56 m2. Boligeneforutsettesfullt tilrettelagt
for rullestolbrukere.Eiendommener fra før bebygdmedto tilrettelagteboliger

I henholdtil statistikkfra Byggfaktakosterdetca 22.000kr/m2 å byggenytt Investeringstil-
skuddkangismedinntil 45 % til omsorgsboligav dennetypen.

TekniskavdelingvedOtto Falkenberghargitt følgendekostnadsvurdering:

Kostnadsvurdering.

Nybyggkostnadfor boliger for utleie iht. statistikk fra Byggfaktaca. 22.000kr/m2 total-
kostnad.Dettesamsvarerogsågodt medprisenetil ferdighusleverandører.I tillegg kommer
utvendigbod, utvendigetomtearbeiderog noe kostnadsøkningpr. m2 fordi vi her snakker
om relativt småenheterca.60m2bruttoareal.

Dvs.entotal budsjettpris for 2 enhetera 60m2: 120m2à 25.000= 3.000.000kr.

Vedenslik beregningvil kostnadenfor 1 enhetà60 m2 utgjøre1.500.000kr.

Sefor øvrigvedlegg1 og3.

Bruker Moa 2 mannsbolig 1 mansbolig
Totalt beregnet Kr 3 000000 Kr 1 500000
- Investeringstilskuddfra husbanken45 % Kr 1 350000 Kr 675000
Sum Kr 1 650000 Kr 825000
Tilknytning vann Kr 5 720 Kr 5 720
Tilknytning kloakk Kr 13000 Kr 6 500
Tilknytning elektrisitet Kr 44000 Kr 22 000
Sum Kr 1 587280 Kr 790780

Driftskonsekvenseri forhold til drift av omsorgsbolig:

Dettevil væreenutleieboligderbeboerbetalerhusleietil kommunen– inkludertkommunal
renovajsjon,vaktmestertjenesterogbrøyting.Hanmåselvtegnestrømabbonnementog
skaffesegmøbler,hvitevareretc.Vil væreenselvstendighusholdning.Sefor øvrigvedlegg
2

Driftskonsekvenseri forhold til enkeltvedtak– personalkostnader.

For kjentbrukererdetaktivetjenestersomfølgerpersonennårbrukerflytter til annenbolig.
Dvsat detikke vil utløsenyepersonalkostnaderatbrukertildelesboligen.

Ved evtbyggingav tomannsboligvetmanpr i dagikke hvilkenbrukersomevtvil flytte inn.
Dettegjørat manikke haroversiktoverevt personalkostnaderdettevil medføre.

Sefor øvrigvedlegg2.



Vurdering:

Påbakgrunnav deutfordringerbrukerharogdetjenestersomhanharvedtakpåbørenbolig
byggesi nærhetentil Moaogpersonalenhetenknyttet til dem.

Det man måsepåer om deter lønnsomtå byggetomannsboligeller om manskalbyggeen
og leggetil rette for at husetog tomtenved en senereanledningkan bebyggesfor videre
utnyttelse.

Det er vanskeligåsi noeomhvadetkosterågraveut tomt,menpåbakgrunnavsamtalemed
entreprenører det sagt at man ved en helt vanlig hustomt, der det ikke er spreninging,
utkjøringavmasse,myr etcmåregnemedmellom200.000.-og250.000,-+ moms.

Pris på tomt er lagt inn i kostnadsberegningen.Vann og kloakk ligger påeiendommenog er
lett tilgjengelig,hvadetvil kosteå leggedetinn til husetharvi ikke noenopplysingerom.

Ved byggingav tomannsboligvil selvetomtatilsvare et «vanlighus»i dag.Har derfor lagt
inn litt lavereestimatpåenmannsboligenpåca60 m2.

Det er vurdert om evt midlertidig omsorgsbolig/treningsbolig for ungdom skulle kunne
byggessammenmeddenne.Detteer ikke ønskeligfra virksomhetenpgaat deungdommene
har forskjelligeutfordringerog levesettsomikke er ønsketi området.Vi harogsåbehovfor
5 boliger til ungdomsom har behovfor oppfølgingi dagliglivet som kunnevært aktuelle,
men da måtteman evt ha kjøpt til områdesom ligger utenfor det kommuneneier. Disse
ungdommeneerdetogsåfra virksomhetsledersagtat mankanevt kansepåmulighetenfor å
lage utleieboligertil i det gamlehelsesenteret.Her er det imidlertid en prosesssom går i
forhold til foreldrefor å sepåom deselvkanvære interesserti byggeogom detteerpraktisk
mulig.

Hvis man går for at det byggesen 1- mannsboligbør det derfor leggestil rette for videre
utnyttelseavområdet.
Det vil væreenusikkerheti forhold til kostnaderknyttettil evt brukeri bolig to davi pr i dag
ikke harbrukerklar. I og medat boligenikke blir liggendeslik at manharmulighettil å leie
denut påannetmarkedforeslåsdetatdetbyggesen liten enebolig,menat mani utformingen
av boligenleggertil rettefor at tomtakanutnyttestil videreutbygging.Man børdaogsåhai
tankeneenutbyggingutenfordetområdetsomkommuneneier.

Finansiering:

Det ersattavkr 5 000000til bolig i investeringsbudsjettetfor 2015.Beløpettil byggingav
bolig påca60 m2 i Moa foreslåstatt fra dette.





SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: HjørdisÅrvik Smalø Arkiv: Q13
Arkivsaksnr.: 16/1232

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

LAKSEVEIEN TRINN 2

Vedtak:
Forslagtil vedtak:

1. Frøya kommunegir sin tilslutning til å finansiereprosjekt og tiltak på fv. 714
Stokkhaugen-Sundei Sør-Trøndelag(trinn 2) medbompenger.

2. Sakenoversendesetter vedtak i kommunenetil Statensvegvesensomutarbeideret
faglig grunnlag.Dette sendesVegdirektoratetfor godkjenning,med sikte på ny
lokalpolitisk behandlingvåren 2016 og stortingsbehandlingvåren 2017. Frøya
kommunevil spesieltunderstreke,i lys av den negativeutviklingen i ulykker med
personskader/dødsulykkerpåstrekningendesisteårene,viktighetenav at prosjektene
i pakkennåferdigstillesinnenfordetidsrammersomer planlagt.

3. Frøyakommunegodkjennerat en ny Stortingsproposisjonomfatter finansieringav
delprosjekt7-10, med mulighet for å ta inn prosjekter fra marginallistendersom
økonomientilsierdet.Delprosjekt8 gisprioritet forandelprosjekt7.

4. For trinn 2 legger Frøya kommunetil grunn at bompengerskal finansiereca. 56
prosent av investeringskostnadene,910 mill. kr. Bompengelånetskal også dekke
rentekostnaderog kostnadervedadministrasjonog innkrevingavbompenger.

5. For trinn 2 forutsetter Føya kommune at Sør–Trøndelag fylkeskommuneover
vegbudsjettetbevilgeret beløpsomdekkerca.44 prosentav investeringskostnadene,
716mill. kr.

6. Ved prisomregningerav byggekostnaderskal Statistisk sentralbyrås«Bygge-
kostnadsindeksfor veganlegg»leggestil grunn.

7. Frøyakommuneleggertil grunnat dagensbompengeordningvidereføresmedtoveis
parallellinnkreving gjennom bomstasjonerpå Valslag og Våvatnet. De endelige
taksteneblir fastsattsenereiht. gjeldendetakstretningslinjer.

8. Somdel av dennasjonalebompengereformen,jf. Meld. St. 25 (2014–2015),og Prop.
1 S Tillegg 2 (2015-2016) leggesdet til grunn en rabattordningmed etterskudds-
faktureringog 20 pst. rabattfor kjøretøyi takstgruppe1 medelektroniskbrikke.Det



gis ingen rabatt for kjøretøy i takstgruppe2. Det er ikke åpning for lokale
rabattavtaler/forskuddsavtaler.Innføringavpasseringstak,sominnebærerat detsettes
enøvregrensefor passeringersombelastesengitt brikke i løpetav enkalendermåned
skal vurderes.StatensvegvesenRegionmidt anbefalerat det øvre passeringstaket
settestil 40. Frøyakommuneønskerprimærtat taket settestil 20 og visertil at dette
vil hasværtlitenbetydningfor økonomieni prosjektet.

9. Frøya kommune forutsetter at Sør–Trøndelagfylkeskommunestiller garanti for
nødvendigelånsombompengeselskapettar opp.

10. Det leggestil grunnen investeringskostnadpå 1 626 mill. kroner.(Alle beløpi 2016-
kroner.)Av dettevil 716 mill. kronerbli finansiertmedfylkeskommunalemidler.Det
er videreberegnetet bompengebidragpå 910 mill. kroner.Finansieringskostnadener
beregnettil 367 mill. kroner og innkrevingskostnaderer beregnettil 48 mill. kroner
slik at samletbompengeinntektblir 1 325mill. kroner(48+367+910mill. kroner).

11.Bompengeselskapetvil være ansvarligfor å finansiere56 prosentav en eventuell
kostnadsøkning(910/1626mill. kroner)ut overprisstigningen,begrensetoppadtil 10
prosentav investeringskostnaden(kostnadsramme)(1 626 mill. kroner) dekkesmed
fylkeskommunalemidler og bompengeretter sammeprosentvisefordeling som
innenforstyringsrammen.All kostnadsøkningut over 10 prosentskal Sør-Trøndelag
fylkeskommunei sin helhet finansiere.Eventuelleinnsparingerblir delt på samme
måte.Alternativtblir det åpnetfor at redusertebyggekostnaderkannyttestil å ta inn
tiltak fra marginallistendersomdeter lokalpolitisk enighetomdet.Delprosjekt13 skal
i så fall tas først, øvrige delprosjekter11-16 er i uprioritert rekkefølge.Det er
Statistisk sentralbyrå sin kostnadsindeksfor veganlegg som skal nyttes i
prisberegningene.

12.Dersomdet etter at innkrevingener igangsattviser seg at Selskapetsøkonomiske
situasjongjørdetnødvendig,kanbompengeselskapet,ettersøknadtil Vegdirektoratet,
forlengebompengeperiodenmedinntil 5 år og/ellerøketakstenemedinntil 20 prosent
utoverdet takstnivåetsomvar forutsatt vedstortingsbehandlingen.

13.Samletinnkrevingsperiodefor Trinn 2 er beregnet til 15 år. Dersomøkonomieni
prosjektetblir bedreenn forutsatt skal eventuelleøkte bompengemidlersettesav til
utbedringstiltakpå marginallistenomtalt i Trinn 1. Delprosjekt 13 skal i så fall tas
først,øvrigedelprosjekter11-16 er i uprioritertrekkefølge.

En eventuell fylkeskommunalandel til prosjekt på marginallistenmå behandlesi
Fylkestinget.

14.Det forutsetteslikelydendevedtaki Snillfjord,Hitra og Frøyakommuner.

BAKGRUNN:



ProsjektetFv. 714 LaksevegenomfatterstrekningenStokkhaugen- Sunde.Dagensveg har
enlengdepå57,6km og gjennomsnittligtrafikkmengdeer ca.1670kjøretøyperdøgn(ÅDT)
vedVåvatnetbomstasjonog 1380kjøretøyvedValslagbomstasjon(datafra 2015).Andelen
av tungbileri bomstasjoneneer ca.11,5%.

Fv. 714 er enestevegforbindelsetil Orkangerog Trondheimfor kystkommuneneSnillfjord,
Hitra og Frøyaog er dermedviktig for helekystdistriktet.Fv. 714hari hovedsaklav standard
med strekningsvissmalog svingeteveg og partier medproblematiskestigningsforhold.Til
sammengir detteenhovedveg meddårligtrafikksikkerhetog framkommelighet.

Statistikkenviserenoverrepresentasjonav utforkjøringsulykkermedpersonskaderpåFv. 714
sammenlignetmed øvrige fylkesvegeri Sør-Trøndelag. På StrekningenStokkhaugen–
Mjønes(prosjektstrekningen)ble det i perioden2012- januar2016registrert16 ulykkermed
personskadepå strekningen.I disseulykkeneble 3 personerdrept, 2 hardt skaddeog 16
personerlettereskadd.

Manglendeomkjøringsmulighetergjør vegnettetsværtsårbartved trafikkuhell, og spesielt
vinterstider det mangehendelsersom medførerstengtveg i perioder.Dette kan medføre
uforutsigbarhetog tapteinntekterfor næringslivet.

Målet med prosjektet Fv. 714 Laksevegener å bedre framkommelighetenog øke
trafikksikkerhetenpå den aktuelle strekningenog derved sikre raskere,tryggere og mer
pålitelig infrastruktur for næringsliv,befolkningog besøkendei kystkommuneneSnillfjord,
Hitra og Frøya.I tillegg til standardheving,innkortesstrekningenfra Stokkhaugentil Sunde



medtil sammenca.12,5km. Prosjektetvil samletsettgjøreberørtekommunermerattraktive
for næringsvirksomhet,bosettingog turisme.

På grunnlagav søknadog lokalpolitiske vedtak ultimo 2009 samt supplerendevedtak i
Fylkestinget2012 om deling i to trinn, ble prosjektet Fv. 714 Stokkhaugen– Sunde
(Laksevegen)trinn 1 medutbyggingav prosjektog tiltak godkjentav Stortinget6. desember
2013,jf. prop.182S (2012-2013),innst.39 S (2013-2014).

Stortingetble orientertom strukturenmedto finansieringsperioder(trinn 1 og trinn 2), med
behandlingavbompengesøknadeni Stortingeti to faser.

Prosjektet finansieresdelvis med fylkeskommunalemidler, delvis med bompengesom
innkrevesvedto stasjoner(Våvatnetog Valslag).

Det sistedelprosjekteti trinn 1 er underbyggingog ligger fremdriftsmessiggodt ani forhold
til sluttfristenjuni 2017.

SomvegeierharSør-Trøndelagfylkeskommunegitt klare føringerom kontinuerligbyggingi
prosjektetFv. 714 Laksevegen.Dette helt i samsvarmed klare forventningerfra berørte
kommuner.For å opprettholdekontinuerligbygging,månestedelprosjekt(somliggeri trinn
2) konkurranseutlysessommeren2017 med byggestarthøsten2017. Finansieringmå være
avklart før utlysning,og dermedmåstortingsbehandlingav bomproposisjonenfor trinn 2 skje
senestfør sommeren2017.For at dennestrammefremdriftsplankan forventeså holde,måde
lokalpolitiskevedtakknyttettil trinn2 gjøresvåren2016.

Tidligere lokal saksgang
Den lokalpolitiskebehandlingaav bompengesøknadenhar gått for seg i flere omganger.
Bompengesøknadble behandlet av Snillfjord, Hitra og Frøya kommune i felles
kommunestyremøteden19.november2009.Sør-Trøndelagfylkeskommunebehandletsakeni
møtei fylkestinget15.desember2009(FT sak126/2009).

Ved denlokalpolitiskebehandlingeni 2009bledet lagt til grunneninnkrevingsperiodepå 20
år, menshovedregelener 15 år. Nye vurderingervisteat medbompengeinnkrevingi 15 år og
takster i tråd medde lokalpolitiskevedtak,ville bompengebidragetbli vesentliglavereenn
tidligerelagt til grunn.Påbakgrunnav dettebehandletfylkestingetsakenpå nytt i møte31.
oktober2012(FT sak91/2012)og gjordefølgendevedtak:

1. Fylkestingetgodkjennerat det kan leggestil grunn en totrinnsløsningfor bompenge-
vedtakav prosjektetFV 714Laksevegeni Stortinget.

2. Reguleringsplanbehandlingenmåta utgangspunkti derimeligsteløsningeneinnenforde
forutsetningenesomligger i bompengesøknadenmedhensyntil trasémv.



3. Det er et mål at prosjektetskal gjennomføresi tråd medhovedforutsetningenei bom-
pengesøknadenangåendetakst- og rabatt-nivå, innkrevingstid, prosjektinnhold og
målsettingenom sammenhengendeutbygging.Ved vesentligeendringerav den faktiske
inntektsutviklingenetter innføringav bompengermåbådetakst- og rabattnivåetvurderes
på nytt i fase2.

4. Fylkestingetgodkjennerog tar det økonomiskeansvarfor anskaffelseav vegkantutstyr
samtetableringav beggebomstasjoner(inkludert strømog bredbånd)på prosjektetFV
714til entotal kostnadpå ca.12 mill. kr inntil sakener behandleti Stortinget.

5. Arbeidetmedbomstasjonenekanstartenår proposisjonener oversendtStortinget.

De aktuellekommunerble orienterteom planenemedfremleggelseav utbyggingeni to trinn
på et styremøtei bompengeselskapet8. oktober2012.Det ble da avklartat de ikke fant det
nødvendigå leggesakenfremfor kommunenepånytt sålengeforutsetningenemedhensyntil
valgav trasé,trafikk og rabattikke blir endret.

Søknadenom bompengeinnkrevingsomer behandletav Stortingetinneholdtprosjektenesom
var tenkt gjennomført i trinn 1. Ettersomprosjektetble vedtatt delt opp i to trinn, må det
derforpånytt søkesStortingetom tillatelsetil å kreveinn bompengerpåtrinn to i prosjektet.
Følgendedelprosjekterinngår i trinn 2, ref. til vedtak i Fylkestinget,FT sak 95/14, den
29.10.2014:

1. Fylkestingetgodkjennerat delprosjekt7 i fv. 714,Laksevegen,overførestil trinn 2, slik
at enny Stortingsproposisjonvil omfattefinansieringav delprosjektene7, 8, 9 og 10.

2. Såsnart inntektspotensialeter klart og nyeanslagpå reguleringsplanfor delprosjektene
7 og 8 er utført, ber FylkestingetFylkesrådmannenferdigstilleet trafikknotatog en sak
til Fylkestingetom trinn 2 i prosjektetfv. 714 Laksevegen,somgrunnlagfor en søknad
til Stortinget.

3. Sakomløsningsvalg,utlysningog oppstartav delprosjektene6 og 10 fremmestil politisk
behandlingsnarest,slik at framdrift og enhelhetligutbyggingopprettholdes.

4. Fylkestingetserpositivtpå innsparingenei delprosjektene1-5 og 10 og vil slå fastat det
er viktig med en streng prosjektstyring.Det bør henteserfaringer fra andre lignende
fylkesvegprosjekter.

Videre lokal saksgang
Gjeldendesak medprinsippvedtakom trinn 2 ved kommunestyremøtei Snillfjord, Hitra og
Frøya kommune, vil bli lagt til grunn ved ferdigstillelse av det faglige grunnlag for
bompengesaksamtkvalitetssikringsomgjøresav Vegdirektoratet.Denneprosessforventes
ikke å betyvesentligeendringeri grunnlagetog ventesferdigprimomai.



Etter at det fagligegrunnlagfor trinn 2 er endeligferdigstiltog kvalitetssikretmådet iht. krav
fra Vegdirektoratetgjøreset endeligvedtakfor trinn 2 i kommunene.

Deretterskal sakenbehandlespolitisk i Sør-Trøndelagfylkeskommune.Først i Komite for
infrastrukturden1. juni og deretteri Fylkestingetden15. juni 2016.

Prosjektbeskrivelse

Det er ikke endringeri den samledeprosjektporteføljenfor trinn 1 og 2 som den ble
presenterti trinn 1 (figur 1).

Figur1. Fv. 714Laksevegen,oversiktdelprosjekter1 - 10.

Det somavvikerfra Stortingetsgodkjenningav prosjektetstrinn 1 er at delprosjekt7 (Ny vei
utenomKrokstadøra),som var planlagtrealiserti førstebyggetrinn,jf. FT saknr95/14 er
overført til trinn 2 grunnetkostnadsøkning.En ny stortingsproposisjonfor trinn 2 vil dermed
omfatte finansieringavdefølgendedelprosjekter7-10:

� Delprosjekt7, Ny vegutenomKrokstadøraomfatterny vei påstrekningenSnilldalsli-
Berg. Tiltaket består i hovedsakveg i dagen, to bruer, Åøybrua (47 m) og
Bergselvbrua(148m) og enkort tunnel(Ålitunnelen,ca.80 m plussportalerpåca.60
m). Strekningenfor detopprinneligedelprosjekt9 er nåav utbyggingstekniskegrunne
inkluderti delprosjekt7.

Ny vegstrekninger 3,7 km noesomgir eninnkortingpåca.1,9km sammenlignetmed
eksisterendeveg.



Ved å byggeny Fv. 714utenomKrokstadørafår trafikanteneenmertrafikksikkerveg
med 80 km/t for den regionale trafikken, samtidig som lokalveien gjennom
Krokstadøraogsåblir mertrafikksikkerpga.reduserttrafikk.

- ReguleringsplanenFv. 714 Stokkhaugen- Sundan,parsellSnilldalslia – Berg
er vedtattden11.02.2016.

- Anslagfor prosjektet(09.12.2015):354,6mill. kr (2016-kr)

� Delprosjekt8, Åstfjordkryssingenomfatterny vei påstrekningenSaghølen- Stormyra.
Tiltaket beståri hovedsakav Åstfjordbrua(725 meter),to tunneler(Slørdalstunnelen
2645 m og Mjønestunnelen745 m), korte strekningermed veg i dageninkl. tre
kryssområder.

�
I alt enny vegstrekningpåca.5,5 km somgir eninnkortingpåca.6 km sammenlignet
medeksisterendevegsomer sværtsvingetemednedsatthastighetsnivå.

- ReguleringsplanenFv. 714Stokkhaugen– Sundan,parsellSaghølen-Stormyra
er vedtattden12.11.2015og etterklagepåplanvedtaketendeligstadfestetav
Fylkesmannenden08.03.2016.

- Anslagfor prosjektet(11.11.2015):1250,2mill. kr (2016-kr)

� Delprosjekt9, Utbedringav eksisterendeveg langsSnilldalselva.Denneutgår som
egetdelprosjekti og medat strekningennåer inkluderti delprosjekt7.

� Delprosjekt10, Våvatneter ferdig byggeti sammeentreprisesomdelprosjekt6 Ny
vegog tunneleri Snilldalen.Kostnader forskuttertavSTFK.

- Kostnadfor prosjektet:21,4mill. kr (2016-kr)

Fv. 714Laksevegentrinn 2 omfattersåledessomomtaltdelprosjekt7 – 10 hvordelprosjekt9
utgår som eget delprosjekt, mens delprosjekt 10 allerede er bygget. Gjenstående
byggeprosjektertilhørendetrinn 2 er dermeddelprosjekt7 og 8. I utgangspunktetskal
delprosjekt7 gjennomføresførst, men det er utbredt enighetom at delprosjekt8 er det
viktigsteenkeltprosjektetog at delprosjekt8 dermedgisprioritet først.

Densamledekostnadsrammelagt til grunnfor trinn 2 er på1626mill. kr (2016-kr)(tabell1).

Tabell1. Samletkostnadsramme for trinn 2.
Delprosjektertrinn2 Kostnad

(anslag)mill.kr
(2016-kr)

Andeli
%



7,NyvegutenomKrokstadøra(inklusivdelprosjekt9) 354,6 22
8,Åstfjordkryssingen 1 250,2 77
9,UtbedringaveksisterendeveglangsSnilldalselva
- erinkluderti delprosjekt7

- -

10,Våvatnet(forskuttertavSTFK) 21,4 1
Samletkostnadsramme 1 626,2

Delprosjekt11-16 fra marginallistener delstrekningermedenvegstandardsomstort sett ikke
har altfor dårlig kurvatur og har gul stripe (tabell 2). Dissemarginalprosjekterkommertil
utførelse dersom inntektene øker vesentlig utover de beregnedeeller at utbyggings-
kostnadeneblir lavere.

Delprosjekt 13 gis etter uttalt ønske førsteprioritet blant marginalprosjektene.Det er
hensiktsmessigom øvrigedelprosjekter11-16 er i uprioritert rekkefølge,da en prioritering
hermåavhengeav hvasomevt. blir av ledigemidler.Det forutsettesherlikevelat enendelig
prioriteringbehandleslokalpolitisk.

Tabell2. Marginallisten(beløpi mill. kr).
Delstr
ek.
(Oppr.
pri)

Prosjekt Opp
r.
over
slag
2009
-kr

Oppr.
overslag
2016-kr
Inkl.mva-
komp
(+15,9%)

Antatt
realøkni
ng
(+18,5
%,
Standard
hevning
mv.)

Juste
rt
overs
lag
2016-
kr

11 Utbedringaveks.vegVåvatnet-
Snilldalen

65 93,3 17,3 110,
5

12 Utbedringaveks.vegfremtil
Våvatnetinkl.nyveggjennom
kurvevestforStokkhaugenog
Vådaindrebru

45 64,6 11,9 76,5

13 Utbedringaveks.veg
Bergsbakken- Storvasstunnelen

5 7,2 1,3 8,5

14 Utbedringaveksisterendevegi
Fossdalen

12 17,2 3,2 20,4

15 UtbedringavRøssvika- Slåttavika 20 28,7 5,3 34,0
16 Utbedringaveksisterendeveg

Nessavatnet
4 5,7 1,1 6,8

Samletoverslag,marginalprosjekter 151 216,7 40,1 256,
7

Forutsetningerlagt til grunnfor justertoverslagi tabell2:

� Deflatorfor riksvegvedjusteringfra 2009- til 2016- kr: + 23,8%



� Mva. kompensasjonknyttettil endringi regler(2013)for mva.-fritak: + 15,9%
� Antatt realøkningi kostnad,primært pga. økte krav til standardmv: + 18,5 %

(for dette lagt til grunn realkostnadsøkningpå Laksevegenspri. 7 (+9) fra oppr.
kostnadsoverslagi 2009til nytt anslagdesember2015)

Utbyggingsplan(rekkefølgeog fremdrift)

Delprosjekteneer i utgangspunktetgitt i prioritert rekkefølge 1-10. Delprosjekt 1-6
gjennomføresi trinn 1 slik at trinn 2 omfatterdelprosjekt7-10. Som tidligereomtalt utgår
delprosjekt9 somselvstendigdelprosjekti og medat strekningennåer inkludert i delprosjekt
7, mensdelprosjekt10 alleredeer bygget.Gjenståendebyggeprosjektertilhørendetrinn 2 er
dermeddelprosjekt7 og 8.

Det er enighetomat delprosjekt8 gisprioritet forandelprosjekt7.

Planlagt framdrift forutsetter Stortingsbehandling med vedtak av søknadom bompenge-
finansieringfør sommeren2017(figur2). Forutsattet positivtStortingsvedtakvil utlysningav
entrepriserkunneskjesommeren2017medanleggsstarthøsten2017.

Dersombeggede gjenværendedelprosjektenegjennomføresmedenvis samtidighetkandet
skje ferdigstillelsei 2020,medforventetåpningfor trafikk innenårsskiftet2019/2020.Ved
gjennomføringetterhverandremedkontinuerligbygging,kanferdigstillelseværei 2022.

Investering 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Pri. 6 Ny veg og tunneler i Snilldalen
Pri. 7 Ny veg utenom Krokstadøra
Pri. 8 Åsfjordkryssingen
Pri. 9 Utbed. av eks. veg i Snilldal
Pri 10. Våvatnet

Utredning/forprosjekt
Kommunedelplan

Reguleringsplan

Byggeplan/grunnerverv

Utlysing/Bygging

Trafikkåpning

Figur2. Fremdriftsplan.
(Framdriftsplanener for trinn 2 (pri 7, 8 og 9) under forutsetningav at avklaringerknyttet til
finansiering,ogdervedvedtakav Stortingsproposisjonfor trinn 2 ergjort innensommeren2017)

Bompengeinnkreving



Prosjektenei trinn 2 er forutsatt delfinansiert med bompengegjennom forlengelseav
eksisterendeinnkrevingsordning.

Finansieringsoppleggetbyggersåledespå videreføringav parallell/etterskuddsinnkrevingi de
to eksisterendeautomatiskebomstasjonerpå Fv. 714 Våvatnetog Fv. 714 Valslag med
innkrevingi beggekjøreretninger.

Plasseringenav bomstasjoneneforutsettesvidereført i trinn 2 da det ikke er endringeri
forutsetningenevedrørendeplasseringav bomstasjonenejf. Stortingets godkjenningav
prosjektetstrinn 1, jf. Prop.182S.

Oppstart av bompengeinnkrevingtil trinn 2 vil, somdet serut nå,værejanuar2019.Trinn 1
avFv. 714Laksevegen,somdetkrevesinntil nå,vil daværeferdigfinansiert.

Med oppstartav innkrevingtil trinn1den28. april 2014og 10 årsinnkrevinglagt til grunni
Prop.182S,vil trinn1 dermedværefinansiertpånærdethalveav forventettid.

Årsakentil denkortere innkrevingstider helt primært,at antalletav passeringerer vesentlig
høyerennkalkulertog inntektenefor de to bomstasjonerderveder godt 40 % overhvasom
er lagt til grunn ved beregning av finansieringstid.Antall passeringer,inntekt samt
gjennomsnittligetakstfor 2015visesi tabell3.

Tabell3. Inntektog passeringer2015.
Bomstasjon Trafikk ÅDT Inntekt,kr Gjennomsnittstakst,kr

Fv. 714 Våvatnet 609 117 1669 32 770 495 53,80

Fv. 714 Valslag 504 640 1383 36 990 112 73,30

Sum 1 113 757 3051 69 832 564 62,70

Med oppstart januar2019 av bompengeinnkrevingtil trinn 2 og en beregnetinnkrevings-
periodepå 15 år, vil da densamledeinnkrevingsperiodefor trinn 1 og 2 væreca.20 år som
opprinneligforutsattfor prosjektetFv. 714Laksevegen.Ved finansieringsanalysenfor trinn 2
blir det lagt til grunndenfaktisketrafikk somnåer dokumentertveddeto bomstasjoner.

Takst- og rabattsystem

Som del av den nasjonalebompengereformen,jf. Meld. St. 25 (2014–2015), og Prop. 1 S
Tillegg2 (2015-2016)vil detskjeenendringi takst- og rabattsystemet.Denneendringer ikke
spesieltknyttettil trinn 2.

Endringeninnebærerenrabattordningmedetterskuddsfaktureringog 20 % rabattfor kjøretøy
i takstgruppe1 som også vil omfatte biler over 3500 kg i gruppe M1 (tunge bobiler,



campingbilerog andrestørre personbiler)med elektroniskbrikke. Det er ikke åpningfor
lokaleforskuddsavtaleri detteopplegget.

For biler over3500kg gisdet ikke rabatt.Det forventesinnførtpasseringstak,sominnebærer
at det settesen øvre grensefor passeringersom belastesen gitt brikke i løpet av en
kalendermåned.

StatensvegvesenRegionmidt anbefalerat det øvre passeringstaksettestil 40. Ut fra et
lokalpolitiskperspektivkandet imidlertidværeønskeligomtaketsettestil 20 og detkanvises
til, at dettevil hasværtlitenbetydningfor økonomieni prosjektet.

Den forholdsmessigebelastningpå den enkeltekjøretøygruppesøkesopprettholdtsomved
gjeldendetakstordning,samtidigsomdetogsåforutsettesat takstnivåetvedomleggingsettes
slik at netto bompengeinntekterikke blir reduserti forhold til det somvar lagt til grunnfor
trinn 1 i Prop.182S.

Det leggesopptil at detskalforeliggelokalpolitisktilslutningtil takstene.

Finansiering

Prosjektetstrinn 2 er planlagtfinansiertmedfylkeskommunalemidlerog bompenger.Det er
lagt til grunnat Sør-Trøndelagfylkeskommunesmuligheterfor bevillingtil prosjektetsamlet
settliggerfastsomopprinneligplanlagtjf. gjeldendeinvesteringstabell.

Oppstartav bompengeinnkrevingtil trinn2 forventessomtidligereomtaltå værejanuar2019.
Det er lagt til grunnen kostnadsrammefor trinn 2 på 1 626 mill. 2016-kr (tabell1). Det er
forutsattat 910 mill. 2016-kr eller56 % bompengefinansieresog 716mill. 2016- kr eller44
% skal finansieresmed fylkeskommunalemidler (tabell 4). Dette er en noe større
bompengeandelenn hva som var lagt til grunn i trinn 1 der det var lagt opp til en
bompengeandelpåinntil 50 % avkostnadenefor vegprosjektet.

Tabell 4. Forslag til finansieringsplan (tall i mill. 201 6 kr)
2015-2017 2018-2020 Sum Andeli %

Bompenge 22,8 887,2 910,0 56
Fylkeskommunale midler 245,5 470,7 716,2 44
Sum 268,3 1 357,9 1 626,2

Det er foretattberegningerav finansieringsevnenut fra bl.a.følgendeforutsetninger:



� Anleggskostnad:1626mill. 2016-kr.
� Fylkeskommunalemidler716mill. 2016- kr.
� Lånerentepå6,5%
� Årlig prisstigning:2,5%
� Samletårlig innkrevingskostnaderi to bomstasjoner5 mill. kr.
� Nytt takst- og rabattsystemiht. bompengereformen.
� ÅDT pr bomsnitt(2015):

- Fv 714Valslag(ytre snitt): 1380
- Fv 714Våvatnet(indre snitt): 1670

� Årlig trafikkvekstiht. Fylkesprognosei NTP
� Byggetid:2017-2020

Meddisseforutsetningerlagt til grunner innkrevingsperiodenberegnettil om lag15 år.

Vegdirektoratetharsomnoenytt gitt meldingom,at dentekniskekalkulasjonsrentefor låntil
prosjektetreduseresfra vanlige6,5% til 5,5% de10 førsteår fra vedtakavProp.for trinn 2.

Etter deførste10 år kalkuleressomtidligeremedenlånerentepå6,5 %. Det er samtidigmed
Vegdirektoratetavklartat innkrevingsperiodentrosslaverekalkulasjonsrentemåfastholdestil
opprinneligberegnet15 år. Dettebetyrat takstenereeltkanreduseresnårinnkrevingi regiav
trinn 2 startesoppi 2019.For lett bil er dennetakstreduksjonberegnettil å være5 - 6 %.

Finansieringsopplegget vurderessom robust. Dersom det skulle oppstå en situasjonder
bompengeinntektenesvikter og /eller at finansieringskostnadeneblir høyere kan
bompengeperiodenforlengesmedinntil 5 årog ellertakstenekanøkesmedinntil 20 pst.

Håndtering av kostnadsøkninger,evt mindre bompengeinntekterenn forutsatt

Det leggessom tidligere anført til grunn en investeringskostnad(kostnadsramme)på 1626
mill. kr (alle avsnittesbeløp i 2016-kr). Av dette vil 716 mill. kr bli finansiert med
fylkeskommunalemidler. Det er videre beregnetet bompengebidragpå 910 mill. kr.
Finansieringskostnadener beregnettil 367mill. kr og innkrevingskostnaderer beregnettil 48
mill. kr slik at samletbompengeinntektblir 1325mill.kr (48+367+910mill. kr).

Bompengeselskapetvil være ansvarlig for å finansiere 56 prosent av en eventuell
kostnadsøkning(910/1626mill. kr) ut overprisstigningen,begrensetoppadtil 10 prosentav
investeringskostnaden(kostnadsramme)(1626mill. kr) dekkesmedfylkeskommunalemidler
og bompengerettersammeprosentvisefordelingsominnenforstyringsrammen.

All kostnadsøkningut over 10 prosent skal Sør-Trøndelagfylkeskommunei sin helhet
finansiere.Eventuelleinnsparingerblir delt på sammemåte.Alternativt blir det åpnetfor at
redusertebyggekostnaderkan nyttes til å ta inn tiltak fra marginallistendersomdet er
lokalpolitiskenighetomdet.



Det er Statistisk sentralbyrå sin kostnadsindeksfor veganlegg som skal nyttes i
prisberegningene.

Garantier ved låneopptak

Sør-Trøndelag fylkeskommune garanterer med selvskyldnerkausjonfor lånene som
bompengeselskapettar opp.Garantiengjelderfor hovedstolenfor lånet,maksimalt925,5mill.
nominellekroner medtillegg av 10 prosentav til enhvergjeldendehovedstoltil dekningav
eventuellepåløpterenter og omkostninger.Lånet kan ikke overstige1018,1 mill. kr (ny
garantisaki forbindelsemedtrinn 2). Garantistensutleggkan dekkesgjennomen økningav
realtakstenemedinntil 20 prosentog/elleren forlengelseav bompengeperiodenmedinntil 5
år.

Frøya kommune,forutsetter i sitt lokalpolitiskevedtak at Sør–Trøndelagfylkeskommune
stillergarantifor nødvendigelånsombompengeselskapettar opp.



SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: SigridHanssen Arkiv: L83
Arkivsaksnr.: 16/726

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

GNR.22/40 SØKNAD OM KJØP ELLER LEIE MED OPSJONPÅ KJØP AV TOMT
PÅ MELKSTADEN – KN ENTREPRENØR AS

Vedtak:
Forslagtil vedtak:

Frøyakommunestyrevisertil innkomnesøknadomkjøpav tomt, alternativtleieav tomt med
gnr22 bnr40 somFrøyaKommuneeierog gjør følgendevedtak:

Kommunestyretvedtarå inngåfestekontraktmedfølgenderammerfor avtalen,heri
festeavgift,opsjonstiderm.m:

1. KN Entreprenørfesteret arealpåca.5,0dai Nordhammervika(Melkstaden)
2. Festetidener satttil 50 år og ingenavpartenekansi oppavtaleni løpetav festetiden.
3. Grunnverdiensettestil kr. 250,- pr. m2for planertareal,ca4,0da,og festeavgiften

utgjør7 % avdenne(årlig ca.kr. 70000,- for arealet– endeligbeløpavhengigav
oppmålingavarealene– eksmva)

4. Grunnverdiensettestil kr 150,- pr.m2for arealpåca1,0dasombenyttestil
veg/adkomsttil Hamos.Veg opparbeides.(årligca.kr 10500,- for arealet– endelig
beløpavhengigavoppmålingavarealene– eksmva)

5. Festeavgiftenkanhvert10.år reguleresmedendringeni konsumprisindeksen.
6. KN EntreprenørA/S haretterat denrespektivefestekontraktharløpt i merennti år –

og seneremedet årsvarsel– rett til å innløsearealet.For arealsomikke innløsesvil
festekontraktenfortsette.I avtalenskaldet fastsetteseninnløsningssum.

Kommunestyretgir formannskapetfullmakttil å godkjenneendeligfestekontrakt.

Vedlegg:

Søknadfra KN Entreprenørdatert den02.02.16
Kart i målestokk1:1000

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):



Saksopplysninger:

KN EntreprenørAS harsøktomå kjøpegnr22 bnr40 someiesavFrøyakommune(se
vedlagtekartskisse).Dennetomtaernødvendigtilleggsarealtil virksomhetensombedriften
drivermedpåMelkstadeni dag.KN EntreprenørAS leieri dagtomtaavFrøyaKommune.
Tomtaleiesvidereut til Hamossomharsinsøppelhåndteringpåområdet.Hamosbehøver
tomtai ca.ett år til før dekanflytte til sitt nyearealpåNabeita.Adkomstentil tomten
(områdethvorHamoser i dag)gåroverKN Entreprenørseiendom.

Vurdering:

Søknadbaserersegopprinneligpåkjøpav tomten.Det vurderesimidlertidsom
hensiktsmessigå anbefaleat detgjørestilsvarendeavtalepådettearealetsompånabotomten
somer Nordhammervikanæringspark.Forslagtil vedtakbaserersegdapåalleredeinngåtte
avtalermedAqualineog Eidsvaag.Rådmanntilrår derforat det inngåsenfesteavtalepådette
arealettilsvarendedetsomer gjort pådeto andrefestearealene.

Arealpåplanerttomt utgjørca3,2daog arealpåvegutgjørca0,8da.Arealeter veiledende
og måmålesut før endeligavtaleomkjøpgjennomføres.

Prisenbaserersegpå7% festeavgiftsomtar utgangspunkti enkvadratmeterprispåkr 250,-
pr. år, somtotalt utgjørenfesteavgiftpåcakr 56875,- + mvapr år. For arealsomdisponeres
til vegvil festeavgiftenbli detsamme,menkvadratmeterprisenreduserestil kr 150,- pr år.
Detteutgjørenfesteavgiftpåkr 8400,- + mvapr år

Etter at denrespektivefestekontraktharløpt i merennti år – og seneremedet årsvarsel–
gisdetrett til å innløsearealet.For arealsomikke innløsesvil festekontraktenfortsette.I
avtalenskaldet fastsetteseninnløsningssum.

Etter endeligvedtaki kommunestyretskalavtalenfremleggesfor formannskapettil
godkjenning.Denendeligeavtalener fremdelesikke klar,dadenvil omfattejuridiske
formuleringersomgårpådetaljeri avtalen.For at vi skalfå enavtalepåplasssåfort som
mulig,beskommunestyretnåomå vedtadisserammeneog at formannskapetgisfullmakttil å
godkjennedenendeligeavtalensomselvsagtbaserespådisseforutsetningene.









SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: SigridHanssen Arkiv: L83
Arkivsaksnr.: 16/1044

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

GNR 64 BNR 282SØKNAD OM KJØP AV SJØHUSTOMT PÅ SULA

Vedtak:
Forslagtil vedtak:

Frøyakommunestyrevisertil innkomnesøknadomtildelingavsjøhustomtpåJektnesetfra
OlaFlyum.Tomtener tidligerefradeltog harGnr64,bnr282.Medbakgrunni datofor
mottakavsøknadog uttalelsefra Sulafiskarlagtildelesomsøktetomt til OlaFlyum.

Tomteprisenfastsettestil kr. 29.300,- og alleomkostningerdeleslikt mellomkjøperog
selger.Videremådetværeigangsattbygginginnen2 år etterat tinglystskjøteer utstedt,hvis
ikke fallertomtentilbaketil kommunen.

Vedlegg:
Søknadfra OlaFlyum,mottattden24.11.2015
Brev til Sulafiskarlag,datert 27.11.201
Uttalelse/vedtakfra Sulafiskarlag,datert25.01.2016.
Kart i målestokk1:1000

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
16/1044-1 SØKNAD OM KJØPAV SJØHUSTOMTPÅ SULA

Saksopplysninger:
OlaFlyumharsøktomå kjøpeenrektangulærteigpåJektneset,størrelse21 x 36,4m somer
merket64/282og someiesavFrøyakommune(sevedlagtekartskisse).Dennetomtaliggeri
grønnsone,mendeter langetradisjonerfor brukavJektneseti næringsøyemed.Områdetble
tidligerebrukt til å tørkefisk og tang.Det liggerogsåett annetsjøhuspånabotomta.Ola
FlyumjobberhosFrøyaTareAS og planleggerå bruketomtatil detteformålet.

Vurdering:



Søknadeneblevedbrevherfradatert27.11.2015oversendttil fiskarlagetfor uttalelse.Sula
Fiskarlagharingenmerknadertil at OlaFlyumfår kjøpdenomsøktetomt, annetennat den
måbebyggesetterkommunensretningslinjerfor kjøpaveiendom.

Ved desistetildelingeravsjøhustomterer det fastsattentomteprispåkr. 20.000,- medtillegg
avomkostninger.I og medat alleomkostningervedfradelingog overskjøtingfor tomterpå
Sulaskaldeleslikt mellomkjøperog selger,måtomteprisenfor Sulaøkestilsvarende½
gebyret,dersomkommunensomselgerskalsitteigjenmedennettoprispåtomtapåkr.
20.000,-. Gebyretsomomfatterdeling,kartforretningog tinglysingutgjørkr. 18.600,- som
betyrat kommunensomselgerskalbetalekr. 9.300,- avdetteog restenskalkjøperbetale.
Dettebetyrat tomteprisenfastsettestil kr. 29.300,-, slik at nettoråtomt blir påkr. 20.000,-.













SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Marit WisløffNorborg Arkiv: 031
Arkivsaksnr.: 16/1160

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

KOMMUNEREFO RMEN 2016

Saksopplysninger:
Regjeringenhari kommuneproposisjonen2015presentertinnholdeti kommunereformen.Her
presenteresenframdriftsplansominnebærerat kommunenefra august2014til juni 2016skal
ta stillingtil hvemhverkommuneeventueltvil slåsegsammenmed.Våren2017skal
reformensummeresoppi enegenstortingsmelding.Når Stortingetharbehandletdenne
meldingenvet vi hvordandenyekommunegrenseneblir og hvilkenyeoppgaverdenye
kommuneneskalfå.

I 1995vedtokStortingetat alleendringeri kommunestrukturenskalbyggespåfrivillige
sammenslåinger,detvi si at alleinvolvertekommunermåværeenigeomå slåsegsammen,
for å gjennomføreenkommunesammenslåing.Dennepremissenfor endringeri
kommunestrukturener nåendret.I kommuneproposisjonen2015heterdet:

«I utarbeidelsenavbeslutningsgrunnlagetfor Stortingetvil detbli lagt til grunnat
enkeltkommunerikke skalkunnestanseendringersomerønsketog hensiktsmessige
ut fra regionaleog nasjonalehensyn.I proposisjonenvil detdermedkunneforeslås
sammenslåingeravkommunersomavvikerfra delokalevedtakene».

Videreinnførerregjeringenflereøkonomiskevirkemidlertil dekommunenesomslårseg
sammen.Nye,størrekommunerfår dekketengangskostnaderpå20 til 65 millionerkronerog
defår enreformstøttepå5 til 30 millionerkroner.Hvor myedennyekommunenfår i støtteer
avhengigavhvormangekommunersomslårsegsammenog hvorstordennyekommunen
blir.

Et flertall påStortingetharsluttetsegtil innholdeti kommunereformen,jf. Innst.300S 2013
– 2014.
Det er omlag50 år sidensistdetvarenomfattendeendringi kommunestrukturen.Behovet
for enny endringbegrunnesmedat kommuneneharfått mangenyeoppgaver,deter nye
kommunikasjonsmuligheter,endretnæringsstrukturog endringeri befolkningsstruktur.



Mål for reformen
Somnevnter detet bredt flertall påStortingetsomharsluttetsegtil at deter behovfor at det
skjerendringeri kommunestrukturen.Reformenskalleggetil rettefor at flerekommunerslår
segsammentil størreog merrobustekommuner.Følgendeoverordnetemåler fastsattfor
reformen:

� Godeog likeverdigetjenestertil innbyggerne
� Helhetligog samordnetsamfunnsutvikling
� Bærekraftigeog økonomiskrobustekommuner
� Styrketlokaldemokrati

Kriterier
I ekspertrapportlagt framvåren2015,bledetanbefaltti kriterier rettetmot kommunenog to
kriterierrettetmotstaten.
Forslagettil kriterierog prinsipperfor engodkommuneinndelingskulleværebasertpå
oppgavenekommunenehari dag.Enavekspertutvalgetskonklusjonerer at alleredeinnenfor
dagensoppgaverer kommunestrukturenuhensiktsmessig.Formåletskulleværeat kriteriene
somutvalgetkomframtil skullebenyttesfor å vurderekommunesammenslåingog ny
kommunestruktur.Kriterieneskulleogsåivaretakommunesfrie roller somdemokratisk
arena,tjenesteyter,samfunnsutviklerog myndighetsutøver.
Kriterier for kommunene:

1. Tilstrekkeligkapasitet
2. Relevantkompetanse
3. Tilstrekkeligdistanse
4. Effektiv tjenesteproduksjon
5. Økonomisksoliditet
6. Valgfrihet
7. Funksjonellesamfunnsutviklingsområder
8. Høypolitiskdeltakelse
9. Lokal politiskstyring
10.Lokal identitet.

Lokale politiske vedtak
Kommunestyretvedtok25.09.14i sak114/14:

1. Det nedsettesenstrategiskstyringsgruppeledetavordføreren.
Gruppaskalbeståav:

� Formannskapetsuppleresavenrepresentantfra SPog enfra SV, somselv
utpekersinerepresentanter.

� To representanterfra administrasjonenutpektav rådmannen.
� FURinviteresogsåmedenrepresentant.

2. Rådmannendelegeresmyndighettil å nedsetteenadministrativprosjektgruppesom
arbeiderut i fra debestillingersomkommerfra styringsgruppen.
Enstemmig.

Etter kommunevalget2015blestyringsgruppaendreti forholdtil nytt valg.Styringsgruppa
blesupplertmednyemedlemmerfra formannskapet,samtSV og Sp.Det bleogsåvalgt inn
varamedlemmeretterformannskapsmodellen,samtenrepresentantfra FUR.



Møter medkommuner
Kommunestyrevedtoktidlig at Hitra kommuneer Frøyakommunesitt førstevalgi en
utredningavensammenslåing.SamtidigharFrøyakommunehattmøtermedfølgende
kommuner:

� Kyst 7: Frøya,Hitra, Hemne,Snillfjord,Halsa,Aureog Smøla
� Kyst 4: Frøya,Hitra, Snillfjordog Hemne
� Frøya,Hitra og Snillfjord
� Fosenkommunene:Frøya,Hitra, Ørland,Bjugnog Åfjord

Dialogmøter
Ordførerharsidenoppstartavkommunereformenhatt folkemøtemedinnbyggerne,møter
mednæringslivet,ungdommer,grendalagsrådet, samtgjennomførtinnbyggerundersøkelsen,
utredetsammenslåingavFrøya,Hitra og Snillfjord,utredetO-alternativetog utgitt 2
informasjonsbrosjyreromkommunereformentil allehusstander.

Intensjonsavtale
Våren2016bledetetablertet forhandlingsutvalgsombeståravordfører,varaordfører og
opposisjonsleder.Rådmennenei Frøyaog Hitra kommunerla framet forslagtil en
intensjonsavtalesomla grunnlagfor videreforhandlingermellomforhandlingsutvalgenefra
Frøya,Hitra og Snillfjordkommuner.Det blegjennomført2 forhandlingsmøter.

Etter 2 møtei forhandlingsutvalgetkomfølgendepressemeldingfra FrøyaArbeiderparti:

FORHANDLINGENEOM SAMMENSLÅING AV FRØYA KOMMUNE OG HITRA
KOMMUNE FORESLÅSAVSLUTTET
Frøyakommuneog Hitra kommunehari trådmedsentraleføringerhatt forhandlingerom
sammenslåingavkommunene.Underveishardetværtmøterog drøftingerogsåmedandre
kommuner.Densistetidenhardetkunværtdrøftingerog forhandlingermellomFrøyaog
Hitra, menderogsåSnillfjordkommunehardeltatt,dadetkanværeaktueltat delerav
Snillfjordkommunekaninnlemmesi ensammenslåttøykommune.

BådeFrøyakommuneog Hitra kommuneharværtlojalei forholdtil desentraleføringene,og
harbrukt tid og ressurserpåutredningerog møter.I sluttfasenav forhandlingenehar
spørsmåletomkommunesenteri eneventuellsammenslåttkommuneværtdetsentraletema.
Her harbådeFrøyaog Hitra lagt framgodeargumenterbådefor Sistrandaog Fillansom
fremtidigkommunesenteri eneventuellsammenslåttøykommune.Beggekommunenehar
over tid satsethardtpåå gjøresinerespektivekommunesentregodeog funksjonellefor
kommunenesinnbyggere.

FrøyaArbeiderpartihari styremøte16.marskommetframtil følgendevedtak:

«ForhandlingenemellomFrøyaog Hitra omkommunereformenbør avsluttesmed
begrunnelsei at enikkesermulighetfor å bli enigeomplasseringav kommunesentereti en
eventuellny kommune».

Vedtaketer gjort i respektfor beggekommunensstandpunktervedrørendespørsmåletom
kommunesenter,og deter enighetomå skillessomvenner.



Det at forhandlingenenåavsluttesbetyrikke at allebruerer brentnårdetgjelderfremtidig
strukturfor våre kommuner.Vi vil ogsåfortsattsamarbeideomoppgaverdeter naturligog
riktig å samarbeideom.

Berit Flåmo
Ordfører.

Vurdering:
Da kommunereformener enpolitisksakkommerikke rådmannenmedforslagtil vedtak.
Ved et eventueltvedtakhvorkommunereformenblir avsluttetmådetogsåformulereset
vedtakhvorenopphevervalgstyretog vedtakomfolkeavstemming23.mai2016.

Økonomiskekonsekvenser:
Nytt inntektssystemer nåutetil høringog deter usikkerthvilkeøkonomiskekonsekvenser
detnyeinntektssystemettil betyfor Frøyakommune.
Regjeringenforslårendringpådeflestekostnadsnøklerfor tjenesteområdene,menvil ikke
justerenedfor detdekallerufrivilligesmådriftsulemper.De foreslårogsåendringeri
Basiskriteriet,fra enfastsum til hverkommunetil ensomer basertpåengeografiskmodell.
Rådmannvurdererat detblir ingenendringeri forholdtil det regionalpolitisketilskuddet.

Når detgjelderskatteelementeri inntektssystemetvil kommunenefra og med2017bli tilført
inntektervia enny modellfor selskapsskatt.Dennemodellener basertpåveksti lokal
verdiskapning,og skalgi kommuneneet sterkereinsentivtil å leggetil rettefor
næringsutvikling.Samtidigvil deleravverdiskapningenførestilbaketil lokalsamfunnet.
Kommunermedveksti lønnssummeni privateforetakoverenperiodepåfire år vil mottaen
andelavdennyeselskapsskatten.Dennyeselskapsskattenskalinngåi skatteutjevningen.
Departementkommertilbaketil selskapsskatteni kommuneproposisjonenfor 2017.



SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: MattisAune Arkiv: L80
Arkivsaksnr.: 16/1215

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

BOLIG FUNKSJONSHEMMEDE - SISTRANDA

Vedtak:
Forslagtil vedtak:

1. Det utarbeidesreguleringsplanmedplanbeskrivelseog ROS– analysefor tomt
mellomKommunehusog TOBB Sistranda.

2. Det utarbeidestegningerfor rammesøknadog prisinnhentingpåomsorgsbolig.
3. Pristilbudfra Onarkitekterog ingeniørerAS aksepteres.

Vedlegg:
Pristilbudfra Onarkitekterog ingeniørerAS

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
14/1188 Boligervanskeligstilte
15/145 Boligerfunksjonshemmede– valgav tomt
16/1215-1 BOLIG FUNKSJONSHEMMEDE- SISTRANDA

Saksopplysninger:
Visertil sak14/1188utbyggingsplanfor vanskeligstilte,og valgav tomt - sak15/145.
Utbyggingavomsorgsboligfor 5 yngrefunksjonshemmedeer vedtattlagtmellom
kommunehusetog TOBB Sistranda.DettegjelderGårdsnummer21,bruksnummer267og
288(sekartutsnitt).

For å sikregodbrukavområdet,og nødvendigkommunikasjonmellomkommunen,naboer
og sektormyndigheter,måområdetreguleres. Det måutarbeidesreguleringsplanmed
planbeskrivelseog ROS-analyse.

Det er hensiktsmessigat detsamtidiginnhentes tegningerfor rammesøknadog prisinnhenting
påboligen.

Frøyakommune harenrammeavtalemedOnarkitekterog ingeniørerAS, somdeter
innhentetpistilbudfra. Forslagetliggersomvedlegg.



Reguleringsplanmedplanbeskrivelseog ROS 80 000,-
Skissetegningerfor rammesøknadog prisinnhenting 86 000,-
Sum 166000,-

Påbakgrunnav tidligereanbudskonkuranseranslåsdenneboligenå få enkostnadpå10
millionerkronerinkludermva.

Forhold til overordna planverk:
Er setti sammenhengmedkommunedelplanfor Sistrandasomer underbehandling.

Økonomiskekonsekvenser:
Finansieresvedlåneopptak. Lånebeløpetleggestil densamledebyggekostnadensomgir
grunnlagfor husleie.







Kartutsnitt – Heia

Reguleringsplanenivaretarbyggingpåtomt ogadkomst



SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: BjørnarGrytvik Arkiv: M06
Arkivsaksnr.: 16/1217

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
Formannskapet

FRØYA STORHALL AS - VANN- OG AVLØPSANLEGG

Vedtak:
Forslagtil vedtak:
Frøyakommunedekkerdeleravkostnadenemedetableringav infrastrukturfor vann-, avløp
og overvanni forbindelsemedbyggingenavFrøyaStorhalloverVA-budsjettet.
Kostnadsdekningengjelderfor strekningenmellomkum4 og 3 somgjelderstrekningenhvor
nyeplanlagteboligervil bli tilknyttet (kummerervist i foreløpigplantegningside3 i
forprosjektet).Ledningsstrekketmellomkum3 og 1 betegnessomenstikkledningog
kostnadenemeddettestrekketdekkesavFrøyaStorhallAS.

Vedlegg:
Forprosjektvann- ogavløpsanlegg,FrøyaStorhallAS

Saksopplysninger:
FrøyaStorhallerunderbyggingpåGolan.Tomtaernåutgravdogbyggingvil bli oppstartettidlig i
april.

Det finnesikkeavløpsanleggfremtil Golanogdeter sværtdårligkapasitetpådagens
overvannssystemfra dagensgressbane.Eksisterendeovervannssystemledesi dagi rør bak
kommunehusetoggjennomSistrandasentrumogvideretil sjøen.Detteanleggettar i motalt overvann
fra Golan,samtomkringliggendearealersombestårav myrområder.

Når detgjeldervanntilknytningsåvil nærmestetilknytningtil hovednettetværevedØvergårdenelleri
hovedledningsomgår i Mellomveienmellomkommunehusetoggamlevideregåendeskole.For avløp
vil detværetilknytningtil ny ledningsomgåroppmellomgamlevideregåendeskoleogny basishall.

Vurdering:
I ogmedat detnåbyggesenny fotballhall/klatrehallmedservicebyggvil manfå storearealermed
tetteflatersomtidligerevar myrområder.Delerav myrområdenesomtil nåharfungertsomen
fordrøyningav overvannetfra området,blir nåerstattetav storetetteflatersomvil medføremye
hurtigereavrenningfra disse flateneennvi haddetidligerefra myrområdene.Deter ikkeplanlagt
etableringav et fysiskfordrøyningsanleggfor overvannetfra FrøyaStorhall,slik at detgamle
overvannsanlegget,somikkeharkapasitettil å håndteredissevannmengdene,vil bli overbelastetunder
kraftigeregnværsperioder.



Deterutarbeidetet forprosjektfor vann- ogavløpsanleggettil Golan/fotballhallenhvor
tilknytningspunktetbådefor overvann,vannogavløpervedMellomveien,hvordetnåleggesopptil
nytt ledningsanleggi forbindelsemedbasishallen.Hervil ogsåtilknytningbådetil elektrisitetogtele
ligge.

Traseenfor heleledningsanleggetvil bli liggendelangsgrensatil TOBB-boligeneogkommunens
eiendompånordsidenav kommunehuset.Bygningenpånordsidenav kommunehuset
(«Rabbeneiendommen»)ervedtattrevetoghererdetplanerombyggingav nyeboliger.Dentraseen
somervalgt fremtil fotballhallenvil derforkunnedekkebehovetfor bådevann,avløps- og
overvannstilknytning,samtel ogteletil evt.nyeboliger pådennetomta.

Deternåspørsmålomdetnyeledningsanleggetherfullt ut mådekkesav FrøyaStorhallAS ellerover
egenbevilgningoverkommunebudsjettetinnen VA. Spørsmåletbletatt oppav rådmanneni
forbindelsemedbehandlingenav 2016-budsjetteti formannskapet,mendetble ikkeavsattmidlertil
VA-systemeri henholdtil detvedlagteprosjektet.Kommunenspraksispådetteområdeterat
kommunen(VA) ikkedekkerstikkledningerfra kommunalhovedledningfremtil privat elleroffentlig
bygg/eiendom. Sakentasnåderforoppfor å få enavklaringpåomdekostnadersomi forprosjekteter
beregnettil 1.306.000,- + mvakandekkesoverVA-budsjettet(ogdermedbelastekommunensvann-
ogavløpsabonnenter)elleromdetfullt ut ellerdelvisskaldekkesav FrøyaStorhallAS. Hvis
kommunenspraksismhtstikkledningerskalfølgeskandendelenav kostnadenesomskalbelastesVA-
budsjettetestimerestil ca.800.000,- ekskl.mva.Resten,ca.kr. 500.000,-, skaldadekkesav Frøya
StorhallAS.
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FORORD

Ettersmittevernlovenfra 1995skalalle kommunerhaensmittevernplan.Lovensierogsåat
smittevernlegeni kommunenskalledearbeidetmedsmittevernplanen.
I planenliggerogsået forslagtil programfor tuberkulosekontrollsomallekommunerer
pålagtå hafra 1. januar2003.

I planenharjeg tatt meddepunktersomer anbefaltfra StatensHelsetilsyn.Nårdetgjelder
tuberkulosekontrollprogrammetharjegforsøktå ta meddepunktsomdenye
tuberkuloseforskrifteneomhandler.Planener forsøkttilpassetsituasjoneni Frøyakommune.
Reglersomjeg ikke haransettsomrelevantfor Frøyaerutelatt fra planen.Planenerbasertpå
Melandkommunesin smittervernplanvedsmittevernlegeTord Moltumyhrog tilpassetFrøya
kommunesinplanav september2002.Et nytt avsnittom SARSer tatt medfra mai2003.
Et avsnittomLegionellaog Fugleinfluensaer tatt medfra September2005

Smittevernplanener førstog fremstet faglig arbeidsdokument,ellerkanskje
styringsdokument,for kommunensadministrasjonoghelsepersonell.Denharsåledesikke til
hensiktå værespesieltpolitisk eller faglig kontroversiell.

Mye av innholdeterenvidereføringavdagenspraksisogrutiner,menikke alt harvært
nedfelti skriftlige former.Deterogsåviktig atplanenikke blir for detaljertpåfagnivå.
Planenskalbeskrivedestørrelinjer i smittevernarbeidet,menskonkretefagligerutinerhele
tidenmåevalueresogendresi takt medny forskningognyeretningslinjer.

I planenharjegutarbeidetet forslagtil smitteverni beredskapssituasjoner,bl.a.opprettelseav
beredskapsgruppe.Deter ikke detaljertelovkrav til hvordandetteskalorganiseres.Jeghar
valgtå foreslåenmodell for dettesomjeg tror erpraktiskogeffektiv i Frøyakommune.Jeg
harkommetmedforslagtil retningslinjerfor endringerav planen,slik at rådmannenfår
fullmakt til å gjøremindreendringeri planenutenfull politisk behandling.Dettelandskapet
erhellerikke spesifiktlovregulert,ogkanselvsagtgjørespåandremåter.Detmålikevel være
et målå sikreubyråkratiskerutinerfor revisjon.Et alternativtil en”sammenskrevet”plansom
nåforeligger,erentilpassetplani enplan-mal,derenkeltkapitlerlett kanrevideres.

Steven Crozier

Smittevernlege
Frøya kommune

14.02.2016
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Kap. 1 - Innledning – forankring av planen

1.1 Hensikt medplanen
Smittevernplanenharsomhensikt åværeethjelpemiddeloget redskapi arbeidetfor vernmot
smittsommesykdommeri Frøyakommunei fredstid.
Smittevernplanenskalbeskrivegenerelleprinsipperfor smittevern,bådei normalsituasjonog
i beredskapssituasjoner.Planener ogsåmentå leggeføringerfor kommunensvirksomhetog
prioriteringeri dengradsmittevernfagligehensynberøres.

1.2 Formelt grunnlag og faglige referanser
Det eksistererenløssmittevernplanfor Frøyakommunefra 1995og 2002.Planenerderfor
byggetopp”fra bunnenav”.
Alle kommunererpålagtåhaensmittevernplan.Planenbyggerpåkravenei Smittevernloven
medforarbeiderog forskrifter.Planenbyggerogsåpåfagligeanbefalingersomikke
nødvendigviser nedtegneti lov eller forskrift.
I planenliggerogsåtiltak oganbefalingerfra kommunehelsetjenestenpåFrøya.I dengraddet
er relevantå skille mellomlov- /forskriftskravog fagligeanbefalingererdetteforsøktgjort.

Mestaktuellereferanser:
- Lov omvernmotsmittsommmesykdommer(smittevernloven)av 05.08.1994, nr. 55, jf Ot.

prp.nr. 91 (1992-93),Ot. prp.nr. 28 (1993-94) og Innst.0. nr. 37 (1993-94).
Loventrådtei kraft 1/1-1995.

- Forskrift omtuberkulosekontroll(forskrift av21.Juni2002nr. 567).
Forskriftentrådtei kraft 1/1-2003.Forskrift av20.oktober1996nr 1043om
tuberkulosekontrolleropphevetfra sammetidspunkt.

- Lov omhelsetjenesteri kommunene.
- Forskrift omallmennfarligesmittsommesykdommer.Gitt avSosial- og

helsedepartementet1.1.1995medhjemmeli §1-3 i Smittevernloven.
I denneforskriftener listetoppdesykdommersometterSmittevernlovenerå ansesom
allmennfarligesmittsommesykdommer.

- Smittevernhåndbokfor kommunehelsetjenesten2002-2003.
Utgisav Folkehelseinstituttethvertannetår oggir fagligeanbefalingeroverfor
helsepersonellhvaangårforebyggingog kontroll avsmittsommesykdommer.

- Folkehelseinstituttetshjemmesider:
http://www.fhi.no/eway/default0.asp?pid=223&oid=0&e=0&trg=MainArea_4320&Main
Area_4320=4401:0:1,1166:1:0:0:4320;4342;::0:0:0

Nårmani dennesmittevernplanenbrukerbegrepet”allmennfarligesmittsommesykdommer”,
referererdettil desykdommersomernevnti Forskrift om allmennfarligesykdommer.
Listeoverhvilke sykdommerdetteinnbefatterliggersomvedleggtil denneplanen,s.28.

Smittevernlovenerviderei denneplanenforkortetSML.

1.3 Kommunensoppgaver(plikter og ansvar) i smittevernet; SML §6,§7
- Somutgangspunktharalle rett til smittevernhjelpoverforenhversmittsomsykdom.
- Denenkeltevil fra kommunenessideharett til relevantetjenesterog tiltak fra for

eksempelallmennlegetjeneste,helsesøstertjeneste,hjemmesykepleie,ogogsåfra andre
etaterderdeter relevant,mestaktueltfra sosialtjenesten.
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Retttil hjelp betyrikke at hjelpennødvendigviser gratis.Dog dekkerfolketrygdautgifter
til undersøkelseogbehandlingvedallmennfarligesmittsommesykdommer.

- Kommunenskalutføredeoppgaverinnensmittevernetsompåleggesi SML eller
bestemmelseri medholdav loven,herunder
- skaffesegoversiktoverartenogomfanget av desmittsommesykdommersom
forekommeri kommunen,
- driveopplysningomsmittsommesykdommerog gi rådog veiledningomhvordande
forebygges,
- sørgefor at individuelt forebyggendetiltak blir satti verk
- sørgefor atandretiltak i SML ellerkommunehelsetjenestelovenblir satti verk.

1.4 Smittevernlegeogdennesansvar; § 7-2
- I henholdtil SML skalkommunestyretutpekeenav kommunelegenetil å utføre

oppgaveneinnensmittevernet.Det børogsåutpekesenstedfortreder.
- Somsmittevernlegepå Frøya erutpektkommunelegeStevenCrozier.
- Somstedfortrederfor smittevernlegenerutpektkommunelegeMarcin Lapinski
- Utpekingavny smittevernlegeellerstedfortrederkrevernytt kommunestyrevedtak.

EtterSML harsmittevernlegenennoespesiellstill ing i forhold til
kommuneadministrasjonen:

- Smittevernlegenskalutarbeideforslagtil ”plan for helsetjenestensarbeidmedvernmot
smittsommesykdommer,herunderberedskapsplanerog tiltak” (dvssmittevernplan).
Videreheterdeti lovenat smittevernlegenskalledeogorganiseredettearbeidet.

- Smittevernlegenskalutføredeoppgaversomerangitti SML.
- Smittevernlegenhardetadministrativeansvaretfor iverksettingavkommunensvedtak

innensmittevern.
- I desakerhvorsmittevernlegener gitt direktemyndigheti loven,vil haneller hunvære

selvstendigi forhold til kommunen.

1.5 Sammenhengmedannet kommunalt planverk
- Smittevernplanenerendel avkommunensgenerelleplanverk.
- Smittevernplanenvil ogsåberøreinternkontrollsystemeti helse- ogsosialetaten,spesielt

innenlegetjenestenoghelsestasjonsvirksomheten.
- For åunngåat fagligeanbefalingermedtidenblir ståendei planenselvom deer”gått ut

pådato”er detet poengat smittevernplanenerav generellkarakter.
Det erviktig atmanskiller smittevernplanfra fagligerutiner/prosedyrersommåendres
fortløpendeettersomdetepidemiologiskebildetendresog samfunnetfår ny kunnskapom
smittsommesykdommer.

- Medunntakav tuberkulose,vil spesifikkeanbefalingerangåendeoppfølgningog
behandling avkonkretesykdommerderforkun i liten gradhaberettigetplassi
smittevernplanen.

- Det ligger til detaktuellefagpersonellåutarbeidedespesifikkefagligeretningslinjene.
Det visesspesielttil prosedyresamlingenfor helsestasjonen,samtprosedyrerog
kvalitetssystemvedFrøyalegekontor.

- SmittevernplanenbørkoblesmotsmittevernplanenvedFrøyasjukeheim(underarbeid).

1.6 Kommunensoghelsetjenestensorganisering
Det visestil kommunensorganisasjonskart,stillingsomtalerog planverkfor øvrig.

1.7 Økonomiskerammer
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De økonomiskerammenefor arbeidetmedsmitteverneter integrerti kommunensordinære
driftsbudsjett,hovedsakeligoverhelse- og sosialetatensbudsjett.Arbeidetvil foregåpåtvers
av fagavdelingenei helse- ogsosialetaten,menogsåtil envissgradpåtversav fagetatene.
Iverksettingavsmittevernplanenfår i segselvingendirekteøkonomiskekonsekvenserfor
Frøyakommune.Detordinæresmittevernarbeidet,ogsmittevernberedskapensomskisseres,
forutsettesdekketinneneksisterenderammerog stillingsomtaler.
Dogmåekstrautgifterkunnepåregnesi ulike krisesituasjonerog for nødvendigfaglig
oppdatering.

1.8 Ansvar for oppdatering, revisjon etc

1.8.1 Kommuneoverlegensoppgaver
Kommunelege1 (ellerdenhan/hunoppnevner)haransvarfor åutarbeideforslagtil endringer
vedordinærrevisjonav planen.Kommunelege1 skalnormaltværeidentiskmed
smittevernlegen,menkommunenkanvelgeannenorganisering.Forslagtil endringerav
planenbørforeliggesenest3 månederfør planperiodensutløp.Ny revidertplanskalhhv
behandlesog godkjennesav formannskapog kommunestyret.

1.8.2 Rådmannensfullmakter
Rådmannenharfullmakt til ågjørefølgendeendringeri planen:

1) Endringeri adresseliste,navneliste,varslingsplanerm.v.somfølgeav vedtatte
organisatoriskeendringer,nyansettelser,nyeadresser/telefonnumrem.v.

2) Korreksjonav mindrefeil (skrivefeil,galordbrukm.v.) somikke harvesentlig
betydningfor innholdeti planen.

3) Fagligeendringeretteranbefalingfra kommuneoverlegeneller StatensHelsetilsyn,
nårdetteharsin bakgrunni endredeepidemiologiskeforhold,endrettrusselbilde,eller
nyefagligeanbefalinger.Endringen(e)skalikke få vesentligeorganisatoriskeeller
økonomiskekonsekvenserfor kommunen.

4) Mindre endringernødvendigfor tilpasningtil nyelovereller forskrifter somangår
planensinnhold.

5) Nødvendigeendringeri henvisninger/ tilpasningersomfølgeav revisjonavøvrig
kommunaltplanverk,internkontrollsystemereller beredskapsplaner.

1.8.3 Kommunestyretsgodkjenning av endringer
Endringersomikke eromtaltunderpkt 1.8.2kreverkommunestyretsgodkjenning.

1.9 Planenstilgjengelighet og distribusjonsrutiner
- Smittevernplanenskalværeetoffentlig dokument.
- Smittevernplanenskalværekjent for ogværelett tilgjengeligfor alt helsepersonelli

kommunen,samtallekommunalsjefer,mellomledere(i andreetater)ogpolitikere.
- Smittevernplanenkanmedfordel liggepåkommunensintranett.
- Alle fagsjeferi helse- og sosialetatenharansvarfor atpersonellundersin ledelseerkjent

meddepunktervedsmittevernplanensomangårdenenkelteavdeling.

1.10 Gyldighet av smittevernplanen
- Smittevernplanener gyldig fra og med1. juli 2016t.o.m.1.juli 2019.
- Smittevernplanener ikke gyldig utengodkjenningi kommunestyret.
- Da alle kommunerer pålagtå haensmittevernplankankommunestyretikke oppheve

smittevernplanen,utenåsamtidigerstattedenmedenny.

1.11 Kommunestørrelse/ demografi
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Kunnskapom bosettingsmønster,alderssammensetning,lokaliseringav barnehagerogskoler,
bedrifterm.v. erviktig i smittevernarbeidet.Disseforhold eromtalti kommuneplanenog
øvrigplanverk,ogomtalesikke nærmereher.

Kap. 2 - Lokale forhold

2.1 Risikovurdering utfra dagenssituasjon i kommunen
- For Frøyasjukeheimutarbeidesegensmittevernplanav tilsynslegenvedsjukeheimen.
- Industribedrifter,forretninger,privatesomyterhelsetjenesterogøvrigeprivate

institusjoneri kommunenforutsetteså selvta ansvarfor å følgeaktueltlovverk innensine
ansvarsområder.Det faller utenforkommunensoppgaveåutarbeidekonkreteplanersom
berørersmittevernfor slike virksomheter.Kommunehelsetjenestenog smittevernlegen
kanlikevel værerådgivereogsamarbeidspartnereoverforprivatei smittevernfaglige
spørsmål.

Smittevernlegenvil ogsåhatilsynsfunksjon,samtvedtaksmyndigheti vissesituasjoner.

2.2 Risikovurdering - framtidige utfordringer i kommunen

2.2.1 Befolkningen
Kommunenerpregetav middelshøyefødselstall,enstorandel av eldre,samtpensjonister
som”venderhjem” etteråhaboddandresteder.

2.2.2 Infeksjonsepidemiologi– statusog utfordringer
Frøyakommuneskiller segikke vesentligepidemiologiskfra andrekommunerhvaangår
forekomstav smittsommesykdommer.
Det er ikke spesielthøyimport av sykdommerfra utlandet.Dettekanskyldesenbevisst
befolkning,samtlokalt tilgjengeligreisemedisinskrådgivningog tilbud om vaksinasjon.

2.2.3 Næringsmidler, avfall, avløpshåndtering.
- Hovedansvarfor kommunenshåndteringav avfall, kloakk,drikkevannsforsyning,

skadedyrkontrollliggerhoskommunalavdelingfor teknikk.
- Næringsmiddeltilsynet(NMT) utførerpådelegasjonkontrollprøverav drikkevann.Svar

påprøvenesendeskommunalavdelingfor teknikk,medkopi til smittevernlegen.
- NMT utførerpådelegasjonkontroll medbutikkerogutsalgsstedersomselger

matvarer/næringsmidlerdersmittefarekanværeenproblemstilling.
- Frøyalegekontorog Frøyasjukeheimskalsomendelav sineinternkontrollsystemerha

rutinerfor håndteringavsmittefarligavfall.

2.2.4 Skadedyrkontroll
Omtalt i rundskrivI-10/2002til Forskrift omskadedyrbekjempelseav 21.desember2000.
Bekjempelseavskadedyrkankunutføresavpersonermedgodkjentkursav Nasjonalt
Folkehelseinstitutt.
Eier avbruker,innretningm.v. kanselvutføreskadedyrbekjempelsepåegeneiendom.Som
hovedregelskalnaboervarsles.
Kommunenkanpåleggeeierellerbrukeravbygning,innretningm.v. å iverksettetiltak for å
forebyggeellerutryddeskadedyrmårforekomstavskadedyrtilsier dette.
Nårdetforeliggeroverhengendehelsefarekankommunenforby brukavbygning,innretning
m.v. til forholdeter rettet.Kommuneoverlegenkanfattehastevedtakom umiddelbar
skadedyrbekjempelsedersomdeternødvendigfor åhindreoverhengendehelsefare.
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2.2.5 Andre risikoforhol d i kommunenmedbetydning for smittevernet
Frøyakommuneer et lite ogrelativt oversiktligsamfunnmedca4.600 innbyggere.
Kommunehelsetjenestenharpr mars2003ingenopplysningerom bedrifter,institusjonereller
befolkningsgruppersombørovervåkessærskiltmedtankepåsmittevern.

2.3 Kommunale ressurser,interkommunale og andre samarbeidsinstanser

2.3.1 Kommunehelsetjenesten
- Kommunenharfastlegeavtalemedi alt 5 leger. LegenehararbeidsstedvedFrøya

Legekontor. Kommunenharjordmori 50%stilling. Kommunenhar4 helsesøstrei til
sammen3,3%stilling.

- Helsestasjonfor barn.LokalisertvedKysthaven.
- Skolehelsetjeneste.Lokalisertpådeulike skoler,samtvedKysthaven.
- Frøyapleie- og omsorg.Omfatterheimesjukepleieog Frøyasjukeheim samt6 enheter

meddøgnbemanning.

2.3.2 Helsestasjonfor ungdom
FrøyakommuneharhelsestasjonvedFrøyaVideregåendeskole.Samarbeidetomfatterbåde
personell og fagligeressurser.Helsestasjonener lokalisertpåSistranda, Kysthaven,og er
mentsomet lavterskeltilbudfor ungdomsomvil drøfteulike typerspørsmålknyttatil helse.
Kommunehelsetjenestenmarkedsførertilbudethovedsakeliggjennomskolene.

2.3.3 Interkommunale / statligeetater somberører smittevernarbeidet
- Næringsmiddeltilsynetfor Hitra ogFrøya.
- Kystmiljø / HamosRenovasjonsselskap.
- FrøyaLegevakt.Ansvarfor legevakti Frøyakommuneutenomarbeidstid.
- SkaletterSML hautpektensmittevernansvarliglegesomsammenmedsmittevernlegeni

kommunenharvedtaksmyndighetvedtvangsbehandling.
- HelseMidt NorgeSykehusenei vårenærområder.

Kap. 3 - Smittevern i normalsituasjonen

3.1 Helseopplysning
Helseopplysningharsomhovedformålå forebyggeog åredusereomfangetav smittsomme
sykdommeri befolkningen.Alt helsepersonelli kommunenbørinnenforsinearbeidsområder
ogpåsinearbeidsstederbidratil informasjonogrådgivningnårdeteraktuelt.
Alt helsepersonell(dvsleger,jordmødre,helsesøstre,helsesekretærerogsykepleiere)somer
involvert i individrettetpasientbehandlingharetsærskiltansvarfor å hatilstrekkelige
kunnskaperomsmittevern.Spesieltviktig ermeldepliktenom vissesmittsommesykdommer.
Informasjonomsmittevernkanskjegjennomulike kanaler;eksempelvissomindividrettet
informasjon/veilledning,menogsågjennom presse,skole,internundervisningog informasjon
til spesiellegrupper.

3.2 Meldingsplikt / varslingsplikt. SML §2-3

3.2.1 Legersplikt
En legesomoppdagerenpersonsmittetmedallmennfarligsmittsomsykdomhar
varslingspliktuavhengigav taushetsplikten.
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Ved mistenktellerbekreftettilfelle avsykdomi gruppeA skalmuntligmeldingumiddelbart
gisFolkehelsaogsmittevernlegen.Skriftlig meldingskalsendessammedag.
Ved påvisttilfelle av sykdomi gruppeB (unntattAIDS) skalskriftlig meldingsendes
Folkehelsaogsmittevernlegeni kommunendersmittedebor.
Ved påvisttilfelle av sykdomi gruppeC skalkun sendesskriftlig meldingtil Folkehelsa.
En legeskalalltid underrettesmittevernlegenvedmistankeom allmennfarligsmittsom
sykdomsomskyldesmiljøsmitte(SML §3-6).

3.2.2 Sykepleier/ jordmors plikt
Ensykepleiereller jordmorsomi sin virksomhetoppdagerensmittetpersonhar
varslingspliktoverforsmittevernlegen.Dersomvedkommendehelsepersonellerusikkerpå
om tilstandenermeldepliktigskal vedkommendekonfereremedsmittevernlegeneller
pasientensfastlegesomigjen kanmeldetilfellet til smittevernlegen.

3.3 Vaksinasjon

3.3.1 Vaksinering for hepatitt B til særligsmitteutsattegrupper
Helsepersonelleti kommunen,spesieltlegerog jordmødre,samtansattei sosialtjenestenbør
væreoppmerksommepåpersonermedspesiellrisiko for åbli smittetav hepatittB.
Spesieltnevnes:personermedlangvarigomgangmedkjentekroniskesmittebærere,andre
særligutsattepersoner(Folkehelseinstituttetnevnerspesielt:stoffmisbrukere,prostituerte,
mennsomharsexmedmenn),personerellerbarnav personerfra høyendemiskeområderi
verden,ellerpersonermedvissesykdommersomgjørdemmerutsattfor hepatittB eller dens
konsekvenser.Disse personervil få dekketvaksinasjonfra Folketrygden.Vaksinenrekvireres
av smittevernlegenfra Folkehelsapåstatensregning.
For personersomi sitt arbeidsforholdharøkt risiko for hepatittB-smitteskalarbeidsgiver
dekkevaksinasjonskostnadene.Frøyakommunesomarbeidsgiverskaldekkeslike kostnader
for deav sineansattedetteeraktueltfor. DettegjelderalleansattevedFrøyalegekontorsom
behandlerog følgeroppflerepersonermedhepatittB sykdom/bærertilstand.For annettilsatt
personellmåenslik vaksinasjonvurderesfortløpendei konkretetilfeller.
For øvrigskalkommunenshelsepersonellfølgedetil enhvertid gjeldendeanbefalingerog
rutinersomgjelderfor hepatittB vaksinasjon.

3.3.2 Reisevaksiner
Frøyalegekontorog Frøyahelsestasjon harsompraksisåbiståsinepasienterogkommunens
innbyggeremedrådgivningogvaksinasjonvedreiser.For”vanlige” reisertil ”vanlige”
reisemålharkommunenshelsepersonellkompetansetil å forestånødvendigreisevaksinasjon.
Slike kostnaderdekkesikke av Folketrygdeneller kommunen,ogmåbetalesav denreisende
selv.

For sværtspesiellereisemål,eller for langvarigeoppholdunderprimitive forhold i andre
verdensdeler,vil kommunehelsetjenestenhenvisetil spesialklinikkermedspesiellkompetanse
påfeltet.
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Spesiellevaksinasjoner,for eksempelfor gul feber,tilbys hellerikke i kommunen.Etter
sentraleretningslinjerkaningen,heller ikke leger,tilby vaksinemotgul feberutenetter
godkjenningfra smittevernlegeni kommunen.

3.3.3 Vaksinasjon ved sårskader
- LegenevedFrøyalegekontor(inkludertdaglegevakten)skalfølgedetil enhvertid

gjeldendeanbefalingerfra Folkehelsaomvaksinasjonfor tetanus(stivkrampe).I tillegg til
detordinærebarnevaksinasjonsprogrammeterdettespesieltaktueltvedsårskader.

- Grunnetøkendefarefor spredningavdifteri i Norge(spesieltgjennomåpnegrenseri
nordområdene)følgerkommunehelsetjenestenpr i daganbefalingomsamtidig
vaksinasjondifteri/tetanusvedbehovfor boosterdosevedsårskader.

- Vaksinemot rabiesanbefalesetterbitt av flaggermus.

3.3.4 HIV/AIDS -forebyggendearbeid
- I Frøyakommunepr november2015er forekomstenavHIV-positiveogAIDS-syke

personeromtrentlik landsgjennomsnittet.Epidemiologisksettersituasjonenunder
kontroll.

- De aktuelle fastlegerskalsørgefor nødvendigmedisinskoppfølgningavHIV-positiveog
AIDS-sykepersonerogbidramedindividuell veiledningom smitteforebyggendetiltak.

- Fastlegeneskalbiståmedgenerellinformasjongjennomsitt ordinærearbeidmed
familieplanleggingogprevensjon,samtabortsøkendekvinner.

- Helsestasjonenharansvarfor informasjonomHIV/AIDS gjennomdetordinære
informasjonsoppleggeti skolenoggjennomhelsestasjonfor ungdom.

- Gjennomsvangerskapsomsorgengis generellinformasjonomHIV og forebyggende
tiltak. HIV-testtilbys alle gravide.

- Statendekkerfullt ut utgiftenetil kondomertil personermedHIV-sykdom.Legenekani
slike sammenhengerrekvireregratiskondomerfra Folkehelseinstituttet.

3.3.5 Seksueltoverførte sykdommer

3.3.6 Klamydia varierer fra år til år og Frøya ligger sommeganger under , somme
ganger under landsgjennomsnittet. Nordmenn er dårligst i OECD til å bruke
kondom.

- Helsestasjonenharansvarfor å samarbeidemedskoleneomnødvendiginformasjonom
seksueltoverførtesykdommerogsmitteforebyggendetiltak.

- Ved tilfeller av seksueltoverførtsykdomharbehandlendelegeplikt til, sammenmed
pasienten,å iverksettenødvendigesmittevernforebyggendetiltak ogsmitteoppsporing.
Dersombehandlendelegeikke er i standtil å foretasmitteoppsporingselv,ellersmittet
personikke følgerdenpersonligesmittevernveiledningen,skallegen,utenhensyntil
lovbestemttaushetsplikt,gi underretningtil smittevernlegenhvis hensynettil smittevernet
kreverdet(SML §3-6).

- Statendekkeri sin helhetutgifter til legebehandlingog medisinervedmistankeom,eller
bekreftettilfelle avseksueltoverførtsykdom.

3.3.7 Vaksinasjonsprogram
Kommunehelsetjenestenskaltilby befolkningendetnasjonaleprogramfor vaksineringog
immunisering(SML §3-8).
For fastevaksinasjonsprogram,sekap.4.
For vaksinasjoni beredskapssituasjoner,sekap.5.
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3.5 Smittevern versusmiljøretta helsevern
I løpetav2003komdetenny forskrift om miljørettahelsevern.SmittevernetetterSML vil i
noentilfeller hagrenseflateroppmot innenmiljørettahelsevernog annetlovverk.Det vil
ogsåværegrenseflatermotkommunensinternkontrollog rutinerfor øvrig.
Someksemplerkannevnesavløp,skadedyrkontroll,kontroll meddrikkevann/vannmagasiner,
forskrifterommiljørettahelseverni barnehageog skolem.v.
Nårdetoppstårsituasjonersomberørerflere fagfelt plikter deulike kommunalefagavdelinger
/ etaterå etablerenødvendigsamarbeidfor å avklareansvarsforholdogå koordinere
innsatsen.Kommunenkanutarbeide retningslinjerogprosedyrerfor slikt samarbeid.

3.6 SARS Severe Acute Respiratory Syndrome

Håndtering av tilfeller på legekontorog legevakter

Avklar mestmulig på telefon først

Ved spørsmålomdekanhaSARS,børpasienteroppfordrestil først å takontaktpertelefonmed
primærhelsetjenesten,hvismulig sin fastlege.Ved at førstekontaktskjerpåtelefonvil manpået tidlig
tidspunktfå iverksatttiltak somvil kunneredusererisikoenfor smittespredning. Påtelefonenbørmanforsøkeå
avklareomdetkandreiesegomet mulig ellersannsynligtilfelle av SARS(seovervåkingsdefinisjoner). For
primærlegenvil problemstillingenførstog fremstværeå avklareomdetkandreiesegom et tilfelle av mulig
sars.Vedå stille derettespørsmålvil myekunneavklaresvedentelefonsamtale,ikke minstspørsmålom
reiseanamneseog forkomstav feber.
Dersomlegenveddenneførstekontaktenfinneratpasientenfyller kriterienefor mulig eller sannsynligSARS
børpasientenhenvisesdirektetil sykehusfor vurdering(seinformasjontil sykehus).
Dersomlegener overbevistom atdetikke kandreiesegom SARS,f.eks.fordi pasientenikke harværti berørt
område,ogheller ikke hattkontaktmedSARS-pasient,eller fordi symptomeneoverhodetikke tilsier mistanke
om SARS,kanlegenavsluttesinSARS-utredningogvelgeennormaloppfølgingvidere.Forekomstav feber
tilsier imidlertid alltid viderevurderingmedtankepåSARS.
Dersomlegenvedtelefonkonsultasjonenføler segusikker påompasientenkankommeinn underdefinisjonen
for mulig SARS,måpasientenundersøkesentenvedhjemmebesøkellerpålegekontoret.

Legeundersøkelsen

Etterenklinisk undersøkelse,evt.supplertmedrelevantelaboratorietester,ogennøyereutspørringavpasienten,
målegenkonkludereom mulig SARSkanutelukkeseller ikke. Detkani vissetilfeller værenaturligå diskutere
sakenmedkollega,lokal infeksjonsmedisinerellerSmittevernvaktavedFolkehelseinstituttet,tlf. 23042348.
DersomSARSikke kanutelukkesskal legen:

� henvisepasiententil sykehus(senedenfor)
� noteredetaljertsykehistorie,reiseanamneseog informasjonomkontaktpersoner,spesieltopplysninger

omfeberogakutteluftveisplagersisteti dager.Dettevil væreviktig informasjondersomvidere
smitteoppsporingskalgjøres.

� laboratorieanalyserbørbegrensestil et minimumav smitteverngrunner,ogoverlatestil sykehuset.

Smittevernprosedyrerpå legekontoret

Pasientenskal
� utstyresmedkirurgisk munnbindsåsnarthanellerhunkommertil undersøkelse
� ikke oppholdesegpåventeromsammenmedandrepasienter

Personalemeddirektekontaktmeddensykeskal
� benyttekirurgisk munnbind,hanskerog frakk
� værnøyemedhåndvask,evt.hånddesinfeksjon,ogsåetterat hanskeneer tatt av

Renholdogdesinfeksjonetterkonsultasjonen
� flekkdesinfeksjonvedevtsølav kroppsvæskerettervanligerutinermedgodkjentdesinfeksjonsmiddel,

f.eks.et klor-elleralkoholholdigpreparat
� avtørkingav kontaktpunktersompasientenharberørt,somstol-lene,dørklinke,toalettosv.,med

godkjentdesinfeksjonsmiddel
� vanlig renholdvedkontordagensslutt
� bruktemunnbindoghanskerkastessomsmitteavfall
� frakkerbrukt vedkonsultasjonenleggesstraksi skittentøyetfor vanlig vask
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Hva om sarsproblemstillingen først dukker opp langt ute i konsultasjonen?

Dersomenpasientharsittetpåventerommetogdetførstunderlegekonsultasjonenblir klart atdetherer et
mulig SARS-tilfelle gjøresfølgendetiltak:

� påførstrakspasientenkirurgisk munnbind
� legenog evt.annetpersonelltar påsegkirurgisk munnbind,hanskerog frakk
� sørgfor å sikreliste mednavnogkontaktmulighetertil alleandresomharsittetpå

venterommetsammenmedpasienten,slik atdissekankontaktesog følgesoppomdetviser
segnødvendig.

� alle somharhattnærkontaktmedpasientenpålegekontoretmåansessomnærkontakter
dersomsykehusetkonkluderermedmulig eller sannsynligSARS(seher)

� legenmåvurdereomdeterviktig eller praktiskfornuftig å straksinformereansatteog
pasientersomharhattkontaktmedpasientenmedrådomvidereforholdsregler,elleromdet
kanventetil diagnosener meravklart. Avgjørendehervil værehvor lett detvil væreå kontaktedisse
personenesenere.

� vedytterligerespørsmålta kontaktmedSmittevernvaktapåtelefon2204 2348ellermedvakthavende
legepåsykehusetpasientenskalsendestil

Tvilstilfeller

Dersom denkliniske tilstandentil pasientener slik atovervåkingskriterienefor mulig SARSikke fylles, og legen
ikke finnergrunnlagfor henvisningtil sykehus,mendetforeliggerfeberogevt.andresymptomer,børlegen
sørgefor at pasientenforholdersegsomfølger:

� holdeseghjemmeinntil han/huner feberfri og frisk, evt.sykmelding
� avtalerny legekontakt,f.eks.pertelefon,for oppfølging
� kontakterlegenvedforverring

Henvisning til sykehus

Dersomlegenvedførstetelefonkontaktelleretterundersøkelseavpasientenfinneratdetkandreiesegom mulig
eller sannsynligSARSskal legen:

� umiddelbarthenvisepasiententil spesialavdelingi sykehus(indremedisinsk,infeksjonsmedisinskeller
pediatriskavdelingeller poliklinikk) for videreundersøkelser

� varslesykehusetfør pasiententransportereseller reiserfra henvisendelegeslik at nødvendige
smitteverntiltakkanforberedes.Dettebørhelstskjegjennomdirektekontaktmedansvarliglegepå
sykehuset

� sørgefor at pasiententransporterespåentrygg måtetil sykehusetogat pasientenunngårnærkontakt
medandre,ogsikreat pasientenvet nøyaktighvor frammøtetpåsykehusetskalvære.

� legenskaloverlatevidereansvarfor utredningogbehandlingentil sykehuset

Transport av pasient

Pasientenskal
� beholdemunnbindpåundertransport
� værenøyemedhåndhygiene
� benytteengangspapirhåndkle
� benyttesinegenbil om mulig
� omnødvendigtransporteresi ambulansesometterpårengjøresogdesinfiseresettervanlige

Ledsagereskalbeskyttesegsompersonalepålegekontorog legevakt(kfr. over).

Overvåking og legersvarslingsplikt

Helsemyndigheteneønskeroversiktoverbådemuligeogsannsynligetilfeller. DerforharSosial- og
helsedirektoratetgjort vedtakomlegersumiddelbare varslingsplikt for bådemulig ogsannsynligSARSetter
smittevernloven§ 2-3 sisteledd.Varselskalgis muntligogpertelefakstil Smittevernvaktaved
Folkehelseinstituttet(telefon22042348, telefaks22042513)medkopi til kommunelegeni pasientens
bostedskommune.Meldingsskjemakanlastesnedherfra:Meldingsskjema. Skjemaetinneholderdefinisjonenepå
mulig ogsannsynligSARS.
Primærlegenbør ikke forutsette at sykehusetvarsler, men selvvarsle når pasienthenvisestil
sykehusetmed spørsmålom SARS.

Ytterligere informasjon

Folkehelseinstituttetleggerut informasjonetterhvertsomdenblir tilgjengeligpå
http://www.fhi.no/tema/smittevern/sars/http://www.fhi.no/tema/smittevern/sars/. Helsepersonellkaneventuelt
kontakteSmittevernvaktapå22042348.
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Kap. 4 - Faste vaksinasj onsprogram

4.1 Barnevaksinasjonsprogrammet

4.1.1 Formål.
� Å forebyggesmittsommesykdommeri kommunen.
� Hovedmåletmedetvaksinasjonsprogramer aktiv immuniseringog gi individuelt vern

mot sjukdomfor denenkeltevaksinerteutengjennomgåttsjukdom.
� Å reduseresjansenefor smittespreiingtil uvaksinerte.
� Fortrengesjukdommenpålandsbasisogeventueltutryddeden.
� Tilstrebeenvaksinasjonsdekningi kommunennær100%(statligmålsettingfor

vaksinasjonsdekningPOL03,DTP52ogHIB01: 95%.MMR: 98%)

4.1.2 Bruksområde.
Selvom all vaksinasjoner frivillig, harnorskebarnrett til vaksinasjonog få detvern
vaksinenei programmetkangi (jfr Smittevernloven).Alle barni kommunenblir tilbudt
vaksinasjonetterdetstatliganbefaltevaksinasjonsprogrammetsomerutarbeidetfor spe- og
småbarnsalderen.Vaksinasjonenefinnerstedpåhelsestasjonen.Påfyllingsdoserav vaksinene
blir gitt i skolealderavskolehelsetjenesten.

4.1.3 Ansvar
Helsesøsterblir regnetsomlegensin medhjelpernårho utførervaksinasjonfor detnasjonale
vaksinasjonsprogrammet.Helsestasjonslege,skulelegeog ledendehelsesøsterharansvarfor
at prosedyrener faglig tilfredsstillende.Alle helsesøstrenesomarbeideri kommunenhar
ansvarfor praktiskutføringavprosedyren,og for tilfredsstillendedokumentasjonav
vaksinenesomer gitt.
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4.1.4 Definisjoner

Det anbefalte barnevaksinasjonsprogrammet for barn født fra og med 1998

Alder Vaksinasjon mot

6 uker Rotavirussykdom (RVV)*

3 måneder Difteri, tetanus, kikhoste, poliomyelitt og Haemophilus
influenzae - type B- infeksjon, (DTP-IPV-Hib)
Pneumokokksykdom (PKV) (fra 2006), RVV*

5 måneder DTP-IPV-Hib og PKV og evt. RVV*

12 måneder DTP-IPV-Hib og PKV

15 måneder Meslinger, kusma, røde hunder (MMR)

2. klasse (ca. 7 år) DTP-IPV

6. klasse (ca. 11 år) MMR

7. klasse (ca. 12 år), jenter Humant papillomavirus (HPV) (3 doser)

10. klasse (ca. 15 år) dTp- IPV

Barn med foreldre fra ikke - lavendemiske
land

Hepatitt B (3 eller 4 doser)**

Barn med foreldre fra høyendemiske land Tuberkulose (BCG)**

4.1.5 Dokumentasjon
� Alle vaksinervert registrerti SYSVAK (detsentralevaksinasjonsregister),medtilhørande

kodenr.ogbatchnr.
� Dersombarnetav ulike årsakerikke skalvaksineres,skaldettejournalføres.
� Vaksinersomergitt, blir registrerti helsebokog journal.

4.1.6 Komplikasjoner og lette bivirkninger.
I vaksinasjonssammenhengskiller enmellomkomplikasjonerog lettebivirkninger.
VaksinasjonskomplikasjonereretterMeldingsforskriftatil Smittevernlovenennominativ
meldingspliktigtilstand(§ 2 –2). Enhverlege,sjukepleier,helsesøstereller jordmorsomi sin
yrkespraksisfår mistankeom vaksinekomplikasjonharplikt til å meldedettetil MSIS,
Folkehelsaog Kommunelegen.

4.1.7 Vaksinasjonsdekningi Frøya kommune.
I 2015var deti Frøyakommunefødt 51barn.Halvpartenav dissebarnaharenellerbegge
foreldresomer innflyttere.Ca22%av befolkningenpåFrøyaer fra andreland
Vaksinasjonsstatuseni Frøyakommuneer omlag98%. Enstorgradav tilflyttere fra
Baltikum,PolenogBulgariaer vaksinerti henholdtil deresrespektiveland,menkravom
skriftli g dokumentasjonmedførerenfalsk lav vaksinasjonsdekning.Herettergodtasmuntlig
bekreftelsefra foreldreom barnevaksinasjoner.I periodermedpresseoppslagom
komplikasjoneravvaksiner,serenenvissengstelseogreservasjonmot vaksinenfor en
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periode.En leggerdaekstravektpåinformasjonom vaksinen,bivirkningersomer reelleog
forskningpådetteoppmot detsomharkommetfram i media.Dersomdeterønskeom å få
deleoppkombinasjonsvaksinetil enkeltvaksine,får detilbud om dettegjennomfastlege.Da
detteerutenomdetoppsattevaksinasjonsprogrammet,mådebetalavaksineneselv.Dette
p.g.a.betydeligmeirarbeidfor lege,helsesøster,samtfraktutgifter.

4.2 Vaksinasjon i skolealder.

Setabell4.1.4

Elevenemedforesatteskalpåforhandhaskriftlig informasjonomvaksinenognår
vaksinasjonenblir gjennomført.I sambandmedpoliovaksinasjoneni 3.klassefår en
underskriftfra deforesatteomdeønskerat eleveneskalfullføre vaksineneetterhelsetilsynet
sitt vaksinasjonsprogram.
Enarbeiderfor å haenvaksinasjonsdekningi grunnskolentilsvarendemålsettingai
barnevaksinasjonsprogrammet.Måletmåværeåopprettholdevaksinasjonsdekningenpå98 –
99%i grunnskolen.Desammeprosedyrenefor dokumentasjonogmeldingsomgjelderfor
barnevaksinasjonsprogrammetskalfølges.

KAP. 5 - Smittevern i beredskapssituasjoner.

5.1 Smittevernlegensin oppgavevedmelding om allmennfarlig smittsom sykdom.

5.1.1 Kartlegging og vurdering
Smittevernlegen,eller stedfortreder,skal,i henholdtil kap.3.2,søkeåhaoversiktoverden
epidemiologisketilstandeni kommunennårdetgjelderallmennfarligesmittsomme
sykdommer.
Smittevernlegenskalvedmottatt meldingvurderemeldingen,densalvorlighet,troverdighet
oghastegrad,samtvurderebehovetfor akutteeller merlangsiktigesmitteverntiltak.
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Smittevernlegenskal initiereog lededetnødvendigelokalekartleggingsarbeid,og etterbehov
konsultereinterneog/ellereksternefagligeressurser.

5.1.2 Tiltak ogvarsling
- Smittevernlegenskalutfraenmedisinsk-faglig vurderingiverksettenødvendigetiltak

innensitt myndighetsområde,ellerkommemedanbefalingerom tiltak innenandresine
myndighetsområder.

- Smittevernlegenskaletterbehovogsituasjonrapporteretil kommunensadministrative
ledelse.

- Smittevernlegenrapporterer,i henholdtil sentraleretningslinjer,lover eller forskrifter,
tilfeller avsykdomvideretil sentralehelsemyndigheter.

- Smittevernlegenvurdereromberedskapsgruppaskal innkalles.
- Smittevernlegenvurdererbehovetfor innkallingav personell,spesiellemålgrupperfor

tiltak, eventueltbehovfor hastevedtaketterSML, samtvurderebehovetfor varsling
gjennommedia.

5.2 Smittevernlegenstilgjengelighet – vaktordning.
Det eksistereringenformell vaktordningfor smittevernlegene.Detteer ikke vanlig i Norge,
hellerikke i destorebyene.I dagenssituasjonvil detsværtsjeldenværebehovfor åkontakte
smittevernlegeutenomordinærarbeidstid.Selvi slike situasjonervil smittevernlegeneller
dennesstedfortrederuansettstortsettværeå treffe pertelefon.
Dersomdeti ennormalsituasjonskulleoppståetuventetbehovfor raskesmittevernfaglige
råd,ogverkensmittevernlegenellerdennesstedfortrederkannås,kanøvrigeav kommunens
legereller legevaktkontaktes.Dissevil imidlertid kun harådgivendefunksjonogharikke
myndighetsomsmittevernlegeetterSML, somfor eksempelåkunnetreffe hastevedtak(etter
§4).
Skulle etslikt behovuventetoppståmåkommunestyrettre sammenfor entenåselvfatte
hastevedtaketterSML §4-1 (m.a.stengningavvirksomhet),eller pekeut ny smittevernlege
somkanfattevedtakom tvangsbehandlingetter§4-2.
Dersomsituasjonenskulletilsi det,for eksempelvednasjonaleeller regionale
beredskapssituasjoner,harrådmannenfullmakt til åpåkort varseletablereenformalisert
vaktordninginnensmittevernet.Enslik ordningskalsåsnartsommulig i etterkant
godkjennesav kommunestyret.

5.3 Departementetsrettigheter (SML §3-8).
Nårdeteravgjørendefor åmotvirkeet alvorlig utbruddavallmennfarligsmittsomsykdom,
kandepartementeti forskrift fastsetteatbefolkningenellerdelerav denskalhaplikt til å la
segvaksinere.
Ved etalvorlig utbruddav allmennfarligsmittsomsykdomkandepartementeti forskrift
bestemmeat personersomikke ervaksinert
a) måoppholdeseginnenforbestemteområder.
b) skalnektesdeltakingi organisertsamværmedandre,for eksempeli barnehage,skole,

møterellerkommunikasjonsmidler.
c) måtanødvendigeforholdsregleretterkommunelegens(smittevernlegens)nærmere

bestemmelse.

5.4 Møteforbud, stengningav virksomhet, begrensningi kommunikasjon, isolering
og smittesanering(SML §4-1) - hastevedtak

Nårdeternødvendigfor å forebyggeenallmennfarligsmittsomsykdomeller for å motvirke
at denblir overført,kankommunestyretvedta
a) forbudmotmøterogsammenkomsterellerpåbudomandrebegrensningeri densosiale

omgangenoveraltdermenneskerer samlet.
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b) Stenging av virksomhetersomsamlerfleremennesker,sombarnehager,skoler,
svømmehaller,butikkereller andrebedrifterog arbeidsplasser– ellerbegrensningeri
aktiviteterder.

c) Stansellerbegrensningi kommunikasjoner.
d) Isoleringav personeri geografiskavgrensedeområderellerandrebegrensningeri deres

bevegelsesfriheti opptil 7 dageravgangen.
e) Påleggtil privateelleroffentligeom rengjøring,desinfeksjonellerdestruksjonav

gjenstandereller lokaler.Påleggetkanogsågåut påavliving av selskapsdyr, utryddingav
rotterogandreskadedyr,avlusningellerannensmittesanering.

Statenshelsetilsynkani vissesituasjonervedtatiltak somnevntoverfor heleellerdelerav
landet.
Ved tiltak somnevntover,kankommunestyretsørgefor iverksettingdersomdenansvarlige
ikke rettersegettervedtaket.Tiltakenegjennomføresfor denansvarligesregning,kommunen
hefterfor kravetomvederlag.
Ved tiltak etterbokstave,kankommunestyretom nødvendigskadedenansvarligeseiendom.
Ved tiltak etterbokstav d oge kankommunestyretmot vederlagogsåbrukeellerskadeandres
eiendom.Det eretvilkår atvinningenervesentligstørreennskadenellerulempenved
inngrepet.
Tiltak skalstraksoppheveseller begrensesnårdetikke lengerernødvendig.

I hastesakerkansmittevernlegenutøvedenmyndighetsomkommunestyrethar etterdette
punkt.

5.5 Forbud mot utførelseav arbeid m.m. (SML §4-2)
Ensmittetpersonmedallmennfarligsmittsomsykdomsomgjennomsitt arbeidellerved
deltakelsei undervisningerenalvorlig farefor overføringav smittetil andre,kanforbyså
utføredettearbeidi opptil 3 uker.
Slikt vedtakgjøresav smittevernlegensammenmeddensykehuslegensomHelseMidt-Norge
harutpekttil slike vedtak.I januar2003harHelseMidt-Norgeutpekt 2 legervedStOlav
sykehusmedslik myndighet.
Fylkesmannenavgjørklagepåvedtak.Enklageharikke utsettendevirkning påiverksetting
av vedtak.

5.6 Obduksjon og gravferd (SML §4-5, 4-6).
Smittevernlegenkani vissetilfeller vedtaatenavdødmedenallmennfarligsmittsomsykdom
skalobduseres.
Ved alvorlig utbruddav allmennfarligsmittsomsykdomkankommunestyretvedta
forholdsregleri forbindelsemedgravferd,herunderat avdødepersonerskalkremeres,eller at
detskalsettesi verkandrespesielle tiltak.

5.7 Plikt for helsepersonelltil å gjennomgåopplæring, følgefaglige retningslinjer og
gjennomføretiltak (SML §4-9).

Kommunestyretkanpåleggehelsepersonelli kommunehelsetjenestenå gjennomgånødvendig
opplæringfor å kunnedeltai smittevernarbeidet.
Kommunestyretkanvedalvorlig utbruddavenallmennfarligsmittsomsykdomettervedtak
påleggehelsepersonellsomhargjennomgåttnødvendigopplæring,ådeltaogutføre
nødvendigeoppgaveri smittevernarbeidet.Detteinkludererforebyggelseeller undersøkelse
ogbehandlingavpersonmedsmittsomsykdom.
Helsepersonellharplikt til å følgepåleggfra Statenshelsetilsynnårdetgjelderbestemte
måterå undersøkeogbehandleallmennfarligsmittsomsykdompå.

5.8 Tvangstiltak overfor smittedepersoner(SML §5)
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Dersomensmittetpersonmotsettersegundersøkelsekandeti vissesituasjonergjøresvedtak
om tvungeninnleggelsei sykehustil legeundersøkelseogeventueltkortvarigisolering.
Dettevil sværtsjeldenværeaktuelt.Detteskalværesisteutveiog alle forsvarligefrivillige
tiltak skalværeforsøktførst.
Slike sakerinnledesvedatsmittevernlegenutarbeiderforslagtil tiltak. Forslagetskal
foreleggesFylkeslegen,somomgåendeskalsendetil smittevernnemda.
Smittevernnemdasettessammenetterreglenei sosialtjenestelovens§9-2.
Hastevedtakomtvangstiltakkangjøresavkommunenssmittevernlegesammenmedden
sykehuslegenHelseMidt Norgehar utpekttil slikeoppgaver.
Smittevernloveninneholderdetaljerteretningslinjerfor framgangsmåteni slike saker.

5.9 Beredskapsgruppefor smittevern i Frøya kommune

5.9.1 Beredskapsgruppa- sammensetning:
- Smittevernlegen.
- Ledendehelsesøster.
- VirksomhetslederFamilieogHelse
- Evt ovenståendesinestedfortredereog/ellernødvendigemedhjelpere.
I sakerdersmittevernarbeidetgrensermot,eller innbefatterbehovfor tiltak innenmiljørettet
helsevern,drikkevanneller lignende,skali tillegg kommunalsjeffor teknisketjenester,eller
dennesrepresentant,deltai beredskapsgruppa.
Representantfor Næringsmiddeltilsynetkandeltaderdeter aktuelt(smittegjennom
næringsmidleretc.)
Ved behovkanandrepersonerinnkalles,for eksempelrepresentantfor skoleadministrasjonen
vedsykdomsutbruddi skolem.v.
Rådmannen,ellerdennesstedfortreder,harmøteretti beredskapsgruppa.

5.9.2 Beredskapsgruppa– ledelse/ fullmakter
- Smittevernlegenlederberedskapsgruppaogharansvarfor å kalle inn til møte.
- Beredskapsgruppaer enrådgivendeinstansoverforkommunen,samtå betraktesomei

arbeidsgruppei deaktuelleberedskapssituasjoner.
- Beredskapsgruppaharikke besluttendemyndighet,medmindredetteersærskiltdelegert.

SmittevernlegenhardogutøvendemyndighetinnenrammeneavSML eller annen
delegasjon.

5.9.3 Når beredskapsgruppaskal møtesuten opphold:
- Vedmistenkt,ellerbekreftettilfelle, av gruppeA sykdom.
- Ved tilfelle avsykdomgruppeB, dersykdommenerav enslik karakterat fleremåantaså

hablitt eller lett kanbli smittet,for eksempellegionellose,meningokokksykdom,
drikkevannbårensykdomeller næringsmiddelassosiertsykdomsomEHEC.

- Ved utbrudd(flere tilfeller) av sykdommeri gruppeB, der2 eller flere tilfeller kanantaså
hasammesmittekilde.

- Ved enkelttilfellerav allmennfarligsykdomdersærliggradav årvåkenhetkreves,for
eksempelmeningokokksykdomhosbarn/ungdomi skole/barnehage.

5.9.4 Beredskapsgruppasineoppgaver:
- Biståsmittevernlegenmedarbeidetetterkap.5.1.2.
- Ha ansvarfor åvurdereog iverksettevaksinering/ medisineringog/ellerandre

smitteforebyggendetiltak.
- Ha ansvar for nødvendigopplysningsarbeidtil aktuellepersonerellerbefolkningsgrupper.
- Vurderenårsmitteverntiltakkanavsluttes.
- Samarbeidemedinterneeller eksternefagmiljø derdetteeraktuelt.
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- Nødvendiginformasjontil publikumi samarbeidmedkommunens
informasjonsansvarlige.

- Påkort varselkunneutarbeideenplanfor utbruddavpandemiskinfluensa.

5.9.5 Beredskapsgruppa– evalueringogrevisjon
Beredskapsgruppaskalmøtesminstengangpr år.Smittevernlegenharansvarfor innkalling.
Det generellesmittevernarbeideti kommunenskaldadrøftes.
Det skalogsågjøresenvurderingavbehovetfor revisjonav smittevernplanen.

5.10 Kommunal beredskapfor pandemiskinfluensa

5.10.1 Innledning
Medpandemiskinfluensaforståsenalvorlig influensasomrammerheleeller enstordel av
verden.Slike alvorligepandemierrammervanligviskun få gangeri løpetav ethundreår.Den
kanskjemestkjentepandemieni modernetid varspanskesykensomrammetverdeni
perioden1917-1920.I Norgeble overhalvpartenavbefolkningensyk,og flere tusen
menneskerdøde.
Pandemierskyldesvirus somdetpr i dagikke finnesspesifikkmedisinskbehandlingmot.
Sentralehelsemyndigheterharutarbeidetennasjonalberedskapsplanfor pandemiskinfluensa.

5.10.2 Utarbeiding av beredskapsplan vedmelding om pandemiskinfluensa
Vanligvisvil manvedslike pandemierfå noetid (uker,kanskjemåneder)påå forberede
beredskapen.Det anseesderforuhensiktsmessigog urealistiskfor enliten kommuneå til
enhvertid haenrevidertplanfor slik beredskap.Detviktigsteer at detmåfinnesen
kommunalberedskapsompåkort varselkanutarbeideog iverksetteenslik plannår
situasjonenkreverdet,og at deter nedfeltretningslinjerfor dettearbeidet.
Detmåforventesatsentraleogregionalehelsemyndigheteri slike situasjonerogsåvil være
aktivei informasjonsarbeidetog i rådgivningtil kommuneroghelsetjenestengenerelt.
Dersomdetkommersometkrav ellersterkanbefalingfra sentralemyndigheterå utarbeideen
slik planutenatdetforeliggerenberedskapssituasjon,børdetlikevel gjøres.

5.10.3 Beredskapsgruppa– fullmakt til å utarbeide plan for utbrudd av pandemi.
Beredskapsgruppagis fullmakt til, nårsituasjonenkreverdet,åutarbeideenplanfor utbrudd
avpandemiskinfluensai Frøyakommune.Arbeidetmedenslik plankansettesi gangpåeget
initiativ elleretteranmodningfra helsemyndigheter.Planenskalsålangtdetlar seggjøre
utarbeidesi samarbeideller etterrådfra sentralehelsemyndigheter/ fylkeslegen.
Planenskalsåsnartdeterpraktiskmulig leggesfram for kommunestyretfor godkjenning,om
nødvendigi ekstraordinærtmøte.
Dersomsituasjonensalvor krevertiltak sompågrunnav tidsnødikke kanventepå
kommunestyretsgodkjenning,kaniverksettingav planenstartesoppetter godkjenningfra
rådmannen.I slike situasjonerskalsentralehelsemyndigheterellerberedskapsmyndigheter
væreforespurtog informertomdetiltak somsettesi verk.

5.10.4 Hva kommunensplan for pandemiskinfluensabør inneholde
Deterhersattoppei momentlistesomskalværeretningsgivendefor hvaenplanfor
pandemiskinfluensabørinneholde.Momentlistatarutgangspunkti enmal fra
Folkehelseintituttet,menernoeutvidet,omarbeidetog forsøkttilpassetlokaleforhold.
- Aktuelle definisjoner.
- Myndighets- og ledelsesansvar.
- Kontaktpersonerfor samarbeidetmedmyndigheter,sykehus,regionaleinstanserogevt

Sivilforsvaretog Forsvaretsoperativeledelse(saniteten).
- Varsling,innkalling,møtestedfor ekstrapersonell/ arbeidsfordeling,endring
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av vaktplanerm.v.
- Samspillmedmedia.
- Omdisponeringav fagligeogøkonomiskeressurser.
- Oppstillingavalle tilgjengeligpersonellressurseri kommunen.
- Vurderebehovfor beordningsrettetterhelsepersonelloven,ogsåfor helsepersonellbosatti

kommunenogsomikke arbeideri kommunen.
- Oppstillingav tilgjengeligarealfor pasientbehandling.
- Opprettelseavmassemottak/undersøkelse.
- Frigjøringav plasserpåFrøyasjukeheim.
- Opprettelseavsykestuer/ lasaretter.
- Systemfor kartleggingav individermedspesielleomsorgsbehov(hjemmeboendeeldre,

mentaltsvekkedem.v.).
- Retningslinjerfor vaksinasjon,samtprioriteringsrekke.
- Retningslinjerfor behandlingog innleggelsei sykehus.
- Informasjontil egetpersonellogbefolkningeni samarbeidmedfylkeslegen,
- Samspillet / kommunikasjonslinjermedStatenshelsetilsyn,fylkeslege,

Folkehelseinstituttetogspesialisthelsetjenesten.
- Psykososialomsorgoverforpasienter/ pårørende.
- Psykososialomsorgoverforhelsepersonellfor tilbakeføringtil aktiv tjeneste.
- Anbringelse,identifiseringogoppbevaringavdøde.
- Geisteligetjenester.
- Forsyningav legemidler(antipyretika,antibiotika,infusjonsvæskerm.v) og vaksiner.
- Forsyningav tilstrekkeligemengdermedisinskeforbruksartikerogutstyr.

I øvrigekommunaleberedskapsplanerbørfinnesplanerfor hvordankommunenhåndterer
sammenbruddavvanlig sivil infrastrukturp.g.a.mangesyke,ikke minstblant helsepersonell
og i støttefunksjonersombarnehager,kommunikasjonerm.v.

Kap. 6 - Program for tuberkulosekontroll

6.1 Innledning – bakgrunn.
- Nye forskrifteromtuberkulosekontrollergjeldendefra 1. januar2003.Forskriften

erstattertuberkuloseforskriftenav20.oktober1996.Etterforskriftens§2-1 skalalle
kommunerhaet tuberkulosekontrollprogramsomskalutgjøreendel avkommunens
smittevernplan.Forskriftenstiller minimumskravtil innholdeti etslikt program.

- Tuberkuloseforskriftenomfatterallepersonersomoppholdersegi Norge.Forskriften
gjelderpåkontinentalsokkelenognorskeskip/luftfartøyhvordebefinnersegi verden.

- Tuberkuloseer ensværtsmittsomsykdom.Sykdommenrammeroftestluftveiene,men
kanrammeallekroppensorganer.Densmitterikke barevedalminneligkontakt,menogså
gjennomluftsmitte.For å bli smittetkandetværenokå oppholdesegenkort stundi
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sammeromeller transportmiddelsomensmittetperson.Tuberkelbasillenersvært
hardfør;for eksempeloverleverdenkoking.

- Insidensen(forekomstav nyetilfeller) av tuberkulosei Norgehardesisteårenevært
stabilmedca300nyeårlige tilfeller. Sistestørreenkeltutbruddi Norgevar i Bergeni
1996med30 påvistetilfeller forårsaketav sammebakteriestamme(”Landås-epidemien”).
Sykdommeneret økendeproblempåverdensbasis.BCG-vaksinasjongir endelvis
beskyttelsemotsykdommen.Økendegeografiskmobilitet gjørdetnødvendigmed
sterkeremålrettingav tuberkulosekontrollenmot bestemtegrupper.

- Alle påvistetilfeller av tuberkulosei Norgeblir registrerti Det sentrale
tuberkuloseregister.

6.2 Hovedinnholdet i ny forskrift om tuberkulosekontroll:
- Denrutinemessigetuberkulosekontrollenav yrkesgruppersomlærere,personerknyttettil

barneomsorg,helsepersonell,sjøfolkogmilitært personelloppheves.
- Plikt for vissepersonertil ågjennomgåtuberkulosekontroll,jfr pkt 6.6.
- Det regionalehelseforetakskalutpekeentuberkulosekoordinatorsomskalsørgefor at

tuberkulosekontrollenfungereri alle ledd.
- Alle kommunerogregionalehelseforetakskalhatuberkuloseprogram.
- Det stillesspesifikkekrav til kommuneneom hvatuberkulosekontrollprogrammetskal

inneholde.Tuberkuloseprogrammeneskalblantannetinneholdetilbud om vaksinasjon.
- Direkteobservertbehandlinginnføressomprinsippfor behandlingav tuberkulose.

6.3 Definisjoner
- Tuberkulosekontroll:Virksomhetom omfattertuberkuloseundersøkelser,behandling,

oppfølgning,overvåkningav tuberkulose,samtinformasjonmedsiktepåå forebygge
forekomstenog motvirkeutbredelsenav tuberkulose.

- Tuberkuloseundersøkelse:Medisinskundersøkelsemedfagligeanerkjentemetoderfor å
avgjøreomenpersonhartuberkuloseeller for å følgeutviklingenav tuberkuløssykdom
hosdenne.

- Direkteobservertbehandling:Behandlingsoppleggsomgårut påat helsepersonell
observererpasientensinntakavalledoserav tuberkulosemedikamenter.
Flerestudier fra inn- ogutlandslårfastatslik behandlingøkersannsynlighetenfor
helbredelse,samtredusererrisikoenfor resistensutvikling.

6.4 Ansvarsforhold i kommunenstuberkulosekontrollprogram

6.4.1 Generelt– kommunensoppgaver
I praksisvil tuberkulosekontrollenkreveet likeverdigsamarbeidmellomdeulike
faggruppene,spesieltsmittevernlegenog leiandehelsesøster.Kommunenkanogsåvedta
samarbeidomtuberkulosekontrollmedandrekommuner.Kommunenerpliktig til å ha
personellmedkompetansetil å gjennomføreog overvåketuberkulosekontrollen.Kommunen
haransvarfor å påseathelsepersonellkanfå nødvendigopplæringoganledningtil å
vedlikeholdesinekunnskaper(forskriftenskap.4).
Videre(etterforskriftenskap.4) harkommunenplikt til å dekke alleutgifter knyttettil
gjennomføringenav tuberkuloseprogrammetsomutføresav kommunehelsetjenestensulike
ledd.Dettegjelderogsåutgifter sompersonerpåføresfor åoppfylleplikt til ågjennomgå
tuberkulinundersøkelse.Egenandelerkanikke kreves.
Nasjonaltfolkehelseinstituttharutgitt enoppdatertveilederomkontroll av tuberkulosei
2003.Denneveilederenligger til grunnfor fagpersonelleti Frøyakommunesin virksomheti
tuberkulosearbeidet.

6.4.2 Smittevernlegensitt ansvar
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Smittevernlegenssitt ansvari tuberkulosearbeidet:
- Ha detfagligeoveroppsynfor tuberkulosearbeideti kommunen.
- Setuberkulosekontrolleni sammenhengmedsmittevernarbeidetfor øvrig.
- Utarbeidetuberkulosekontrollprogram,ogkommemedforslagtil revisjon/endringer.
- Gi rådtil kommunensadministrativeogpolitiskeledelseom nødvendigetiltak.
- Vurderebehovetfor kompetansehevinghoskommunenshelsepersonell.
- Væreetbindeleddmellomaktuell fastlege/ legekontoroghelsestasjon/ pleie- og

omsorgstjeneste.
- Oversenderesultatav tuberkuloseundersøkelsenog journaltil kommunelegeni ny

bopelskommunevedflytting avpersoner.
- Værebindeleddmellomsentrale/regionalehelsemyndigheterog denlokalehelsetjenesten.
- Ved behovdeltapåutskrivningsmøtepåsykehus.Eventuelt kanannenlegeoppnevnestil

møtetdersomdetteer merhensiktsmessig,for eksempelvedkommendesin fastlege.
- Biståregionaltuberkulosekoordinatormedovervåkningav forekomstenav tuberkulose.
- Ledeorganiseringog etableringav nødvendigehelsekontrolleretterbehov,for eksempel

vedutbruddav tuberkulose,mottakav flyktningerm.v.
- Ha ansvarfor nødvendigsmitteoppsporingvedutbruddellerenkelttilfeller.
- Mottameldingfra politiet / lensmannsetatenom nyankomnestatsborgeresomplikter å

framstillesegfor tuberkulosekontroll,ogsørgefor athelsesøsterfølgeroppslik kontroll.
- Sammenmedsykehuslegeutpektav HelseVestetterSML fattevedtakomfritak for

tuberkuloseundersøkelse(før 1/1-03 lå slik vedtakskompetansetil smittevernlegenalene).
- Holde segfaglig oppdatert,bådemedisinskog juridisk, innentuberkulosearbeidet,og

gjennomhelse- og sosialetatensfagledermøterog fora for øvrigbidramednødvendig
informasjonogopplæringavansattederdeter aktuelt.Om nødvendigholdeegnekurs/
møterom genereltsmittevernellerenkeltpasienter.

- Ved behovutarbeidefagligeprosedyrer,ellergodkjennesådanne,etterbehovelleretter
bestemmelsenei forskrift om tuberkulosekontroll.

6.4.3 Leiande helsesøstersitt ansvar
Leiandehelsesøstersitt ansvari tuberkulosearbeidet:
- Det dagligeansvarfor informasjonogvaksinasjoninnenfordetordinære

vaksinasjonsprogrammet.
- All gjennomføringav tuberkulintesting(Mantoux)(dvsskoleelever,risikogrupper,på

oppdragav lege/ smittevernlegem.v.).
- Utarbeideog revidereskriftlige prosedyrerpåvaksinasjonog tuberkulosekontroll(nårdet

måttebehøvesi tillegg til dennesmittevernplanen).
- Sikretilstrekkeliglagermedvaksineog forsvarligoppbevaring.
- Oppfølgning,sammenmedhjemmesykepleieog lege,avpersonsombehandlesutenfor

sykehusmedtuberkulosemedikamenter.
- Biståsmittevernlegeni tuberkulosearbeidet(jfr pkt 6.4.2),herunderinformasjonog

smitteoppsporing.
- Holdesegtilstrekkeligfaglig oppdatert.

6.4.4 Pleie- ogomsorgstjenestensitt ansvar
Pleie- ogomsorgstjenestenhardelegertansvarfor denpraktiskegjennomføringav direkte
observertbehandling.Pleie- ogomsorgstjenestenskaletterbehovyteøvrigenødvendige
tjenesterrundttuberkulosesmittede.

6.4.5 Øvrig helsepersonellsitt ansvar– meldeplikt og behandlingsansvar
En lege,eller annethelsepersonell,somoppdagereller får mistankeomtuberkulose,skal
sammedaggi meldingom dette.Meldingsendesutenhensyntil lovbestemttaushetsplikt.Det
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benyttesskjemafor nominativmeldingom smittsomsykdom.Pasientenskalhainformasjon
om hvemsomfår meldingenoghvadenskalbrukestid.
Meldingenskalsendessmittevernlegen,regionaltuberkulosekoordinatorogNasjonalt
Folkehelseinstitutt.
Fastlegeneharplikt til, somfor øvrigelistepasienter,åbiståi diagnostikk,behandling,
smitteoppsporingogøvrigoppfølgningav enpersonmedmistenktellerpåvisttuberkulose.

6.5 Rutiner for Direkte Observert Behandling (DOB)
- Oppstartavslik behandlingskalskjevedsykehuseller i samrådmedsykehus.
- Ved utskrivning av pasientfra sykehustil hjemmet/ kommunalinstitusjonvil detfra

sykehusetsin sideav og til bli arrangertet møtemeddenkommunalehelsetjenestenfor å
informereom behandlingenogavklareansvarsforhold.
Følgendeskalsomhovedregelmøtefra kommunensside:smittevernlegen,leiande
helsesøsterog representantfor hjemmesykepleienmøte.Eventueltstedfortrederefor disse.
Eventueltkanogsåpasientensfastlegemøte.

- Pleie- ogomsorgstjenestenvil haethovedansvarfor denpraktiskegjennomføringenav
direkteobservertbehandling.Slikt ansvarkreverdelegeringfra smittevernlegeni hvert
enkelttilfelle. Derdeterhensiktsmessigog faglig forsvarligkandetavtalesandremåterå
gjennomføredirekteobservertbehandlingpå.

- Direkteobservertbehandlingkanikke delegerestil andreennhelsepersonell(etter
definisjonenei Helsepersonelloven).

- Nårdetforeliggersmittefareskaldetunngåsat vedkommendepersonmøterved
legekontor/helsestasjonfor medikamentutdeling.Somhovedregelskalmedisineringen
foregåi pasientenshjem.For personerutenfastbopelmådetlagesindividuelleløsninger.

- Gjennomføringavdirekteobservertbehandlingkreverat samtligeinvolverteansattehar
fått nødvendiginformasjonogopplæring.Ansvaretfor detteliggerhosaktuell
avdelingslederi hjemmesykepleien.

- Det skali hvertenkelttilfelle utarbeidesskriftlige prosedyrerogbehandlingsskjema.
Behandlingenskalgjennomføresi nærtsamarbeidmedbehandlendelege,smittevernlege
ogevt helsesøster.

- Pleie- ogomsorgstjenestenskal,derdeternødvendigogpådelegasjonfra
smittevernlegen,haansvarfor oppbevaringav tuberkulosemedikamentertil denenkelte.
Det viseshertil Forskrift av 18.november1987nr 1153omlegemiddelforsyningenmv. i
denkommunalehelsetjeneste.

6.6 Ansvarsforhold for personertilmeldt fastlegeutenfor hjemkommunen

Det erkommunehelsetjenesteni pasientensbostedskommuneelleroppholdskommunesom
harhovedansvaretfor oppfølgning,behandling,smitteoppsporingog direkteobservert
behandlingavenperson.I slike tilfeller vil detværesværtaktueltå samarbeidemed
pasientensfastlegeog/ellersmittevernlegeni denaktuellekommune.

6.7 Plikt til å gjennomgåtuberkuloseundersøkelse(fra forskriftens §3)
- Følgendepersonerharplikt til ågjennomgåtuberkuloseundersøkelse:
1) Personerfra landmedhøyforekomstav tuberkuloseogsomskaloppholdesegi landeti

merenn3 måneder.UndersøkelsenomfatterIGRA testingog røntgenundersøkelseav
personerfylt 15 år.
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Pliktengjelderogsåalle flyktninger somkommertil kommunenvia FN’s hçykommisær
for flyktninger,selvom deresopprinnelseslandharlav forekomstav tuberkulose.
Nasjonaltfolkehelseinstituttangirhvilke landsomkanregneså hahøyforekomstav
tuberkulose.Pr 1. oktober2015erdettealle landutenforVest-Europa,USA, Canada,
Australia,NewZealandogJapan.

2) Personersomkommerfra eller haroppholdtsegi minst3 månederi landmedhøy
forekomstav tuberkulose,ogsomskaltiltre ellergjeninntrei stilling i helse- og
sosialtjenesten,i lærerstillingereller i andrestillingerknyttettil barneomsorg.Plikten
gjelderogsåpersonerunderopplæringellerhospiteringi slike stillinger.

3) Andrepersonersomdetermedisinskmistankeomerellerharværti risiko for åbli
smittetmedtuberkulose.

4) Forsvaretgir retningslinjerfor militært personell.

Øvrigebestemmelser:
- Enpersonmedtuberkuløssykdomplikter å ta imot denpersonligesmittevernveiledning

somlegengir.
- Enpersonsomselvmistenkerathan/hunkanværesmittetmed tuberkuloseharplikt til å

oppsøkelegefor undersøkelse.
- Tuberkuloseundersøkelsenskalværeutenutgifter for densomharplikt til å gjennomgå

slik undersøkelse.Vedkommendeskalfå dekketreiseutgifter.
- Undersøkelsersomnevntoverskalgjennomføressåsnartsommulig. For flyktninger og

asylsøkereer detkravom undersøkelseinnenfjorten dageretterinnreise.
- Arbeidsgiverharansvarfor atpersonersomnevntoverhargjennomført

tuberkuloseundersøkelsefør tiltredelse.
Frøyakommuneskalsomarbeidsgiverhaprosedyrerog internkontrollsystemersom
sikrerat disseundersøkelseneblir ivaretatt.

6.8 Identifikasjon av risikoindivider / risikogrupper
Kommunehelsetjenesten,spesieltleger,helsesøstre,jordmødre,ogansattevedFrøya
Sykehjem,skalansefølgendepersonereller grupperå værei risiko, ogderværespesielt
oppmerksompåsymptomerpåtuberkulose.
- Personereller gruppersomnevntunderpkt 6.7.
- Personersomer eksponertfor personermedmistenktellerpåvistsmitteførende

tuberkulose.
- Personermedtypiskesymptomerpåtuberkulose(hosteover3 ukersvarighet,oppspytt,

feberogvekttap).Spesielloppmerksomhethoseldresykehjemspasientersomofteer
naturligtuberkulin-positive.

- Sprøytenarkomane,hjemløse,AIDS-sykeog personermeddårligernæringstilstand.Hos
dissegrupperkrevesspesiellårvåkenhetfra bådehelsetjenesteogsosialtjeneste.Ved
utbruddi dissegrupperskalkommunenvurdereå oppretteet lavterskeltilbud,eventuelt
etablereetscreeningprogram.

- Bistandsarbeideresomkanvære utsattfor smitteselvunderkorteutenlandsopphold.

6.9Diagnostikk av tuberkulose
- Ved mistenkttuberkulosehardenenkeltefastlegeansvarfor aktuelldiagnostikkogat

adekvatutredningiverksettes.Vedvanskeligheter,for eksempelderpasientenikke har
fastlege(utlendingerm.v.) ellerharfastlegeannetsted,skalsmittevernlegensørgefor at
enavkommunenslegerpåtarsegdettearbeidet.

- Diagnostikkog oppfølgningskalfølgefaglig akseptertenormer(Folkehelseinstituttets
veileder).
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- Dersomlegerekvirererekspektoratprøverplikter henholdsvishelsesøster,
hjemmesykepleieellersjukehjemå biståtil taking,oppbevaringog innsendingavslike
prøver.

- Ved påvistellermistenkttuberkuloseskalpersonenhenvisesspesialisthelsetjenesten.I de
flestetilfeller vil detværelungeavdelingenvedStOlavsHospital(for barn:
barneklinikken).

6.10 Tiltak ved tilfeller av tuberkulose
Ved påvisttilfelle av sykdomiverksettesdetiltak somellersernevnti dette
tuberkulosekontrollprogrammet,samtøvrigefagligeprosedyrerog retningslinjer.
Sentraltstårsmitteoppsporing,informasjonogoppleggfor direkteobservertbehandling.
Spesialisti lungemedisin,infeksjonssykdommerellerpediaterharansvarfor igangsettingav
behandlingog valgav behandlingsregime.
Spesialisthelsetjenestenharansvarfor å lageenbehandlingsplani samarbeidmedpasienten
ogsmittevernlegen.Oppfølgning,kontroll ogdirekteobservertbehandlingskalskjei
samarbeidmedkommunehelsetjenesten.
Pasientermedmultiresistenttuberkuloseskalbehandlespådetsykehusetsomer utpektav
HelseVest.

6.11 Smitteoppsporing
Enhverpersonmedtuberkuloseharplikt til åsamarbeidemedhelsetjenestenomsmittevern
ogsmitteoppsporing.Helsesøstervil hahovedansvaretfor denpraktiskegjennomføringenav
smitteoppsporingen.
Smitteoppsporingenvil hasomhovedformålå få oversiktoverhvemsommestsannsynligkan
hablitt utsattfor smitte,for eksempelarbeidskolleger,familiemedlemmer,
husstandsmedlemmerm.v.Det taskontaktmeddeaktuellepersoner,og disseskaltilbys
nødvendigemedisinskeundersøkelsermedtankepåsmitte.
Helsesøstersamarbeidermedsmittevernlege,fastlegerogøvrighelsetjenesteetterbehov.

6.12 Informasjon
Personermedmistenkteller påvisttuberkuloseharkravpåinformasjonomsykdommen,samt
informasjonom rutinerfor videreutredningogbehandling.
Ved utbrudd(flere tilfeller) kandetværeaktueltå informerebefolkningsgrupperom
sykdommen,smitteforebyggendetiltak, symptomerpåsykdom,samttilbud omvaksinasjon.
Helsesøsterogsmittevernlegeeransvarligfor åvurderebehovetfor, samtgjennomføreslik
informasjon.

6.13 Vaksinasjon
- Vaksinasjonfor skolebarner omtaltunderkapittel4. BCGvaksinegis kun til barnmed

foreldrefra høyrisikoland
- Tidligeretuberkuloseforskrift inneholdtbestemmelseromvaksinasjonfor enrekke

yrkesgrupper.Deter nålagtopptil at vaksinasjonskalbaserespåfaglige,individuelleråd.
- Frøyakommuneskalhatilbud om vaksinasjontil personerellergrupperderdeter aktuelt

etterenmedisinskfagligvurdering.Spesieltnevnesgrupperomtaltunderkapittel6.7eller
i forbindelsemedmiljøundersøkelser.Tuberkuloseveilederenfra Folkehelseinstituttetgir
nærmereretningslinjerfor vaksinasjon.

- Personersomønskervaksinasjon,ellerderdet anbefales,skalsomhovedregelfå dette
utførthoshelsesøstermedmindredetforeliggermedisinskekontraindikasjoner.
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Steven Crozier 14.02.16

Kortversjon smittevernplan for Frøya kommune-

Hovedoppgaver for kommunale aktører innen smitte vernet:
Kommunale
etater / instanser

Normalsituasjon Beredskapssituasjon

Kommunestyre - Vedtasmittevernplan.
- Ansvarligfor forsvarlige

rammebetingelserfor smittevernet.
- Utpekesmittevernlegeog

stedfortrederfor denne.
- Plikt til å dekkealle kostnaderved

gjennomføringavkommunens
tuberkulosekontrollprogram.

- Vurdereekstraordinærtmøte.
- Vedtatiltak etterrådfra

smittevernlege.
- Hastevedtakommøteforbud,

stengningavvirksomheter,
begrensningi kommunikasjoner
m.v.

- Bevilgenødvendigeekstra- midler
til gjennomføringav tiltak

Rådmann - Leggepraktiskeforhold til rettefor
smittevernarbeidet,ogsåden
sektorovergripendedel.

- Fullmakttil mindreendringeri
smittevernplanen.

- Biståsmittevernlegeni
gjennomføringav kommunens
vedtakinnensmittevern.

- Ansvarlig for gjennomføringav
hastevedtakfattetavkomm.styret
eller smittevernlegen.

- Aktiv deltakelsei
smittevernarbeidet,samt
koordineringav ressurser.

- Deltaetterbehovi
beredskapsgruppa.

- Etterbehovomdisponerepersonell
og ressurser.

Virksomhetsleder
Familie og Helse

- Biståkommunenshelsepersonelli
detsmitteforebyggendearbeidet.

- Ansvarfor atsmittevernplanener
gjort kjent for aktueltpersonelli
kommunen,ogsåi andresektorer.

- Deltai beredskapsgruppa.
- Handlepåvegneav adm.
- Omdisponerekommunens

helsepersonelletterbehovogetter
rådfra smittevernlege.

Smittevernlege - Utføreoppgaveneangitt i
smittevernlovenog tub. -forskr.

- Utarbeideforslagtil
smittevernplan,samtrevisjon.

- Epidemiologiskovervåkning.
- Gi rådtil kommunensledelse,samt

øvrigeetaterogpublikumetter
behoveller påforespørsel.

- Administrativtansvarligfor
iverksettingavkommunensvedtak
innensmittevern.

- Nødvendigsamarbeidmed
kommunenshelsepersonell.

- Planleggingav helsetjenesteved
mottakav flyktninger.

- Ledeogkalle inn
beredskapsgruppa.

- Fattehastevedtakpåvegneav
kommunestyret.

- I vissesituasjonerfatte
tvangsvedtakoverforpersoner.

Stedfortredende
Smittevernlege

- Overtasmittevernlegensfunksjoner
i dennesfravær.

- Holdesegorientertomden
epidemiologiskesituasjonen.

- Overtasmittevernlegens
funksjoneri dennesfravær.

- Arbeidesammenmed
smittevernlegennår
arbeidsmengdentilsier det.

Fastlege - Varslingspliktsmittevernlege.
- Meldeplikt MSIS.
- Meldeplikt tuberkulose.
- Ansvarfor forsvarligdiagnostikk,

behandling ogsmitteoppsporingi
samarbeidmedsmittevernlegen.

- Biståsmittevernlegenog
helsetjenestenfor øvrigetter
behov.
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Sykepleier/
jordmor

- Varslingsplikt til smittevernlegen
(meldepl.sykdommer).

- Holdesegalminneligfaglig
oppdatert.

- Ploms:dir. observert beh.

- Kunnebli omdisponertsomleddi
handlingsplan.

- Plikt til å gjennomgåopplæringfor
å deltai smittevernarbeidet(etter
vedtaki komm.styret).

Ledende
helsesøster

- Fagligogadministrativtansvarfor
helsestasjonensarbeidarbeidinnen
smittevern.

- Ansvarligfor gjennomføringav det
praktiskearbeidetmedtbc-kontroll.

- Forpliktelsersomfor helsesøstrene
ellers.

- Deltai beredskapsgruppa.
- Praktiskgjennomføringav

smitteoppsporing,spesielt
tuberkulose.

- Praktiskansvarfor bestillingog
oppbevaringav vaksiner.

Helsesøster - Vaksinasjoni henholdtil det
offentligevaksinasjonsprogrammet.

- I samarbeidmedlegetjenestentilby
devanligstereisevaksiner.

- Informasjontil skoleeleverom
seksueltsmittsommesykdommer,
HIV ogandreaktuelleinfeksjoner.

- Bistå smittevernlegeog ledende
helsesøsteri arbeidetmed
diagnostikk,behandling,
vaksinasjonog informasjonbåde
til grupperogenkeltpersoner.

Øvrig kommunalt
helsepersonell

- Kjennetil atkommunenharen
smittevernplanogdens
hovedinnhold.

- Deltaetterevneogkompetanse
somlegenesmedhjelpereved
behovfor størreinnsats.

Kommunalsjef - Kjennetil smittevernplanenog
gjøredenkjent for skolene.

- Ved behovdeltai
beredskapsgruppa.

Virksomhetsleder
teknisk

- Ansvarfor teknisketjenestermed
betydningfor smittevernet
(drikkevann,avløp,
skadedyrkontrollm.v.)

- Ved behovdeltai
beredskapsgruppa.

Næringsmiddel-
tilsynet

- Pådelegasjonfra kommunenføre
tilsyn mednæringsmidler,
miljørettethelsevernm.v.

- Ved behovdeltai
beredskapsgruppa.

Frøya
Legevakt

- Gjensidigvarslingvedutbruddav
allm.farlig smittsomsykdom.

- Væreendelav regionens
beredskapvedstørreutbrudd.

BEREDSKAPSGRUPPE(erstatterikkesmittevernlegensansvarettersmittevernloven):
Basis-sammensetning: Viktigste oppgaveri

norm.situasjon
Viktigste oppgaveri
beredskapssituasjoner

- Smittevernlege(leder)
- Ledendehelsesøster
- Virksomhetsleder

Familie/Helse/Rehab
- (sekretær)

Og/ eller medstedfortredere
/ medhjelperefor disse.

- Møtesminstengang
årlig.

- Vurderebehovfor
revisjonav planen.

- Evalueredet
generellesmitte-
vernarbeidet.

- Samlesutenoppholdvedtilfelle av gr.
A sykdomog vissegr. B sykdommer,
eller i visseenkelttilfeller

- Rådgivendeorganfor kommunen.
- Biståsmittevernlegen.
- Informasjonsansvar.
- Evt planfor utbruddav pandemisk

influensa.
- Samarbeidinternt/ eksternt.
- Vurderenårsmitteverntiltakkan

avsluttes.
Følgendepersonermøteretterbehov/situasjoni beredskapsgruppa:
- Rådmannen(møterett).
- Virksomhetslederteknisk.Ved for eksempeldrikkevannbårensmittem.v.
- Kommunalsjef. Ved for eksempelutbruddi skole/ barnehage.
- Representantfra næringsmiddeltilsynet.Ved for eksempelvann- eller næringsmiddelbårensmitte.
- Andreinterne/ eksternekompetansepersoner.
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Tilfeller av innmeldtemeldepliktigesykdommeri Frøyai femårsperioden2010-2014

(tall innhentet fra FolkehelseinstituttetogDet sentraletuberkuloseregisteretfeb. 2016)

MELDEDIAGNOSE,verifisertenyetilfeller ANTALL
(samlet2010-2014)

Kikhoste 10
Campylobakter 11
Chlamydia 87
Giardialamblia 1
HepatittA 2
HepatittB kronisk 1
HepatittC 7
E. coli enteritt 2
Lymeborreliose 0
H1N1 ( svineinfluensa)2009 18
Salmonellaenteritidis 11
SystemiskstreptokokkA/B enhver 2
SystemiskStreptococ.Pneum. 6
Gonore 1
Yersiniose 1
MRSA 1
Tuberkulose 1
Resistent Enterokokk VRE 1

StevenCrozierfeb2016

Kommentarer:
- Følgendeer ikkemedi oversikten:HIV / AIDSog
- Oversiktengjelderkunmikrobiologiskverifisertetilfelle (mistenkte,sannsynligetilfeller

eller glemteinnrapportertetilfeller er ikkemed).
- Avhensyntil personverneter detaljeromsmittestederog respektiveårstall er ikketatt

med.
- Påmage/tarm-sykdommerog luftveisinfeksjonerregnervi medbetydeligemørketall.
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Legionellose
Publisert:FHI 20.07.200514:37:45Oppdatert:21.07.200515:33:30
Bakteriellsykdomsomforårsakesav Legionella-bakterien.Det er til nåbeskrevet46arterav
Legionellaog68 undergrupper(serogrupper).Ikke alle artererkjent for ågi sykdomhos
mennesker.DenviktigsteerLegionellapneumophila, serogruppe1. Serogruppe4 og6 erde
mestvanligesomårsaktil utbruddav legionelloseutenomserogruppe1. Andrearterer ofte
gitt navnetterstedetdeble funnet,f.eks.L. longbeachaeogL. parisiensis. Legionellosekan
manifesteresegsomto ulike sykdomsbilder:

� Legionærsykdomsomkangi alvorlig pneumonimedhøyletalitet.Beskrevetførste
gangunderetutbruddi 1976vedetmøte for krigsveteraneri USA.

� Pontiacfebersomvanligvisgir etmildt sykdomsbildeutenpneumoniogsom
vanligvisikke trengerbehandling.Beskrevetførstegangunderetutbruddi byeni
1968.

Det erdesammeartenesomkanforårsakebådelegionærsykdomog Pontiacfeber.
Det førsteutbruddetav antattlegionelloseble beskrevet1947.Sykdomhosmenneskerble
antageligmervanligetteratklimaanleggble vanligpå1950-tallet.
Legionellafinnesi vannoger utbredti naturen.Innretningersomgir betingelser for oppvekst
av Legionellaogsomspreraerosoltil omgivelsene,innebærerrisiko for legionellasmitte.
Slike innretningerkanværekjøletårn,luftskrubbere,fasteog mobilevaskeanlegg,dusjanlegg,
boblebad,klimaanleggmedluftfukting, innendørsbefuktningsanleggog innendørsfontener,
samtprosessvannfra industrianlegghvor vannetetterdetersluppetut, kanomdannestil
aerosoler.Kilden for spredningav legionellabakterieneroftekjøletårn.Kjøletårnbrukesfor å
fjerneoverskuddsvarmei industrien eller i størrebyggsomhoteller,helseinstitusjoner,
varemagasinero.l. Flereutbruddpåcruiseskiper rapportert.Risikoenvil i Norgeoftevære
størstpåsommerennårluftkondisjoneringsanleggblir slåttpåettervinteren.I Sverigeog
Danmarker detrapportertflereutbruddi helseinstitusjoner,ogdaharsmittenoftekommet
nedi lungenevedaspirasjonav legionellaholdig,lunkentvann.Vanligvisernedsatt
motstandskraftnødvendigfor åbli alvorlig syk.
Legionellosehartidligereværtenforholdsvis sjeldentdiagnostisertsykdomi Norge.De fleste
tilfellenesomtil nåerdiagnostisertheri landeter hospersonersmitteti utlandeti forbindelse
medoppholdpåhotellerogandreovernattingssteder.Sisteåreneerdetværtøkt
oppmerksomhetom sykdommen,ogantallmeldteinnenlandssmittedetilfeller hardermed
ogsåøkt.De flesteav tilfelleneersporadisketilfeller utentilknytning til overnattingssteder.
Førsteregistrerteutbruddav legionellosei Norgevar i Stavangeri 2001med28 smittede
hvoravsyv døde.Kilden varetkjøletårni ethotell.Et størreutbruddi Sarpsborg- /
Fredrikstad-områdeti 2005med54 sykehvorav10 dødeskyldtesutslippfra enluftskrubberi
et luftrenseanleggvedentreforedlingsbedrift.Det eraldri registrertnosokomialeutbruddi
Norge.

Smittemåte

Luftsmitte(fjerndråpesmitte).Bakterienoverføresgjennomåpusteinn aerosolerfra varmt-
ellerkaldtvannsystemerofte forbundetmedluftkondisjoneringsanleggog industrielle
kjøleanlegg.Klimaanleggi biler ogmindreluftkondisjoneringsanleggi hjemmetsprerikke
bakterien.Bakterienkanogsåoverføresgjennomdusjanleggogboblebadogandrevannkilder
somavgiraerosoler(f.eks.sprinkleranlegg,luftfuktere,brannvernanlegg,innendørsfontener
ogbefuktningsanleggfor frukt oggrønnsaker).Smitterikke fra persontil person.Vanligvis
høysmittedose,menvednedsattimmunforsvarkansmittedosenværelav. Kjente
risikofaktorerfor utvikling avsykdomerhøyalder,røyking,alkoholisme,kronisk
lungesykdom,alvorlig underliggendesykdomog immunsvikt.
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Inkubasjonstid

Legionærsykdom:2-10 dager,vanligvis5-6 dager.
Pontiacfeber:noentimer til seksdager,vanligvis3 dager.

Symptomerog forløp

Mangesomblir smittetmedLegionella-bakterienutvikler mildeeller ingensymptomer.
Legionærsykdom: Initialt hodepine,muskelsmerterogslapphet.I løpetav få dagerhøyfeber,
tørrhosteog andrepneumonisymptomer.Magesmerterogdiarékanforekomme.
Laboratorieprøverkanvisenedsattnyrefunksjon.Sykdommenkanhaet alvorlig forløp med
entildels betydeligletalitethoseldreog immunsvekkede(opptil 30%).
Pontiacfeber: Influensalikendesymptomermedfeber,hodepine,muskelsmerterog tretthet.
Symptomenevarervanligvis2-5 dager.

Diagnostikk

Antigenpåvisningi urinprøvesomerspesifikk for Legionellapneumophila,serotype1.
Agenspåvisningveddyrkningfra ekspektorat,transtrachealaspirateller
bronkoalveolarskyllingbøralltid utføresvedutbruddfor å kunnesammenliknemedisolater
fra miljøprøver.Selvom antibiotikabehandlinger igangsatt,skallegionelladyrkningforetas.
Serologier lite nyttig i akuttfasenogbøralltid baserespåtiterstigningi serumpar.Uspesifikke
reaksjonerfinnes,og titerstigningkankommesværtlangsomt(ca3-6 uker)sammenliknet
medannendiagnostisk serologi.VedPontiacfebererdetikke mulig å isolerebakterierfra
blod- ellervevsprøverogdetfinnesheller ikke antigeni urin. Pontiac-diagnosenstillesved
hjelp avserologi.Genotypingavbakterieisolaterfra pasient- ogmiljøprøverfor evt.å påvise
sammebakteriestammekanutføresvedFolkehelseinstituttet.

Behandling

Antibiotikabehandlingvedlegionæsykdom.Erytromyciner førstehåndsmiddelvedlette
infeksjoner.Ved alvorligeretilfeller brukesenkombinasjonavet kinolonoget makrolid.
Behandlingervanligvisikke nødvendigvedPontiacfeber.
Legionelloseer i smittevernlovendefinertsomenallmennfarligsmittsomsykdom.
Folketrygdenyter full godtgjørelseavutgifter til legehjelpvedundersøkelse,behandlingog
kontroll for allmennfarlige smittsommesykdommer,dvs.pasientenskalikke betale
egenandel.Dettegjelderogsåvedundersøkelsesomleddi smitteoppsporing,menikke ved
rutinemessigeundersøkelser.I tillegg dekkerFolketrygdenutgifter til antiinfektivelegemidler
til behandlingog til forebygginghospersonersometterenfaglig vurderingantaså værei en
særligfarefor å bli smitteti Norge(”blåresept-forskriften” § 4 punkt2).

Forebyggendetiltak

Midlertidig forskrift omtiltak for åhindreoverføringav Legionellavia aerosol av juli 2005
setterstrengekrav til virksomheterog eiendommersomharinnretningersomdirekteeller
indirektekansprelegionellaforurensetaerosoltil omgivelsene.Forskriftenomfatteralle
innretningersomkanbidratil spredningav legionellabakterier.Unntattfra forskriftener alle
innretningeri privateboligereller fritidseiendommer,medmindreomgivelsenepåvirkes,
luftfukteretil individuell bruk, innretningersombrukersjøvannog innretningersomarbeider
utenfortemperaturområdet12-55oC, og innretningersomarbeidermedvannmedpH-verdi
under3,0 i alledelerav innretningensomer i kontaktmedluft. Vedtvil skalkommunen
avgjøreomeninnretningfaller inn underforskriften.
Dennyeforskriftennevnerspesifiktkjøletårn,luftskrubbere, fasteogmobilevaskeanlegg,
dusjanlegg,klimaanleggmedluftfukting, innendørsbefuktningsanleggog innendørsfontener,
samtprosessvannfra industrianlegghvor vannetetteratdetersluppetut, kanomdannestil
aerosoler.Detkanogsåværeandreaerosoldanneremedlunkentvannsomkanspre
legionellabakterierdersomdeikke rengjøresogdesinfiserespåadekvatmåte.
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Denvirksomhetsansvarligefor drift av innretningeneskalsendemeldingtil kommunenom
nyeog eksisterendeinnretningersomomfattesav forskriften.
Drift av innretningerskalettersesregelmessigog detskalfastsettesrutinersomsikreratdrift
ogvedlikeholdgir tilfredsstillendevernmotoverføringav Legionellaog følgergjeldende
krav i lov/forskrift. Rutineneskaljusteresi tråd medenløpenderisikovurdering.Alle
innretningersomomfattesav forskriftenskalrengjøresogdesinfiseres:

� umiddelbartfør innretningensettesi drift for førstegang
� minsthver6. månednårinnretningener i bruk
� dersominnretningenharværtuteav bruk i merennenmåned
� dersomrutinemessiginterntettersynviserat deternødvendig
� dersominnretningenellerdelerav denharværtvesentligendretellereråpnetfor

vedlikeholdsformålpåenslik måteat risiko for smitteharforekommeteller kan
inntreffe

� underelleretterutbruddellermistankeomutbruddav legionellosei innretningens
muligespredningsområde.

For kjøleanleggmedkjøletårn,luftskrubbere,befuktningsanleggog innendørsfontener,skal
detminsthvermånedutføresmikrobiologiskprøvetakingsomminimumskalomfatte
kimtallsanalyseeller tilsvarende.Vedmistankeom utbruddogvedutbruddav legionellose
skaldettasmikrobiologiskeprøverav innretningene.Slike prøverskalalltid foretasforut for
rengjøringogdesinfeksjon.
Virksomhetseierskalutøveinternkontrollsomskalinneholderutinerfor drift ogvedlikehold
og løpendedokumentasjonav tiltak ogprosesserknyttettil drift av vedlikehold.
Kommunenskaliflg.forskriften:

� mottameldingerogholdeoversiktoverinnretningersomomfattesav forskriften
� iverksettenødvendigetiltak, overvåkningogkontroll avslike innretninger
� gi rådog veiledningtil eiere,desomharansvarfor drift av innretninger,

planmyndigheterog forurensningsmyndigheterom helsemessigeforhold knyttet til
risiko for direkteog indirekteoverføringav Legionella.

Kommunenkangi påleggetterkommunehelsetjenestelovenog smittevernloven.
Andreforebyggendetiltak er:

� varmtvannstemperaturenbørværeminst65°Cfra bereder/varmtvannsbeholderog
minst55°Cpåtappepunkteti privateogoffentligebygg

� identifiseringog fjerning av ”lommer” (avblendedeledninger,dead-ends)i
varmtvannssystemethvor vanneti perioderhartemperaturmellom20og 55°C.
Lommeri systemetkanøkedannelsenav biofilm somlegionellabakterierkanvoksei.

Legionelloseog helseinstitusjoner
Sykehuspasienter,særligeldre,røykere,alkoholikere,kronisklungesykeog
immunsupprimerte,erspesieltmottakeligefor legionærsykdomSamtidiginnehar
sykehusmiljøermangeav deforutsetningersomer nødvendigefor spredningav Legionella.
Vannsystemenei sykehusskulleideeltsettværefritt for legionellabakterier,menvannkilder
fullstendigrenefor vannlevendeorganismerforekommerbareunntaksvis.Forutsattatvannet
kommerfra kommunalvannledningogat kvalitetener bevartvedat lagrings- og
distribusjonssystemetfor vanner korrektutformet,installertogvedlikeholdt,kanmanuten
videreansevannetsommikrobiologisktilfredsstillendefor bruk.Dersomdetetablereset
overvåkingssystem,erdetsannsynligat manvil kunnepåviseulike arterav
legionellabakterieri vannsystemet.Det erpåvistat et vannsystemkanværekontaminertuten
at detteharkliniske konsekvenser.
Rutinemessigscreeningav kjøletårnogvarmtvannsystemeri sykehusfor Legionella
anbefalesderforikke. Rutinemessigforebyggingmedvedlikeholdogregelmessigrengjøring
av kjøletårnogvannsystemerer nødvendigfor åhindreatpotensiellesmittesituasjoner
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oppstår.Vannprøvermedundersøkelseav kimtall kanbrukesfor åkvalitetssikre
vedlikeholdsrutiner.
Det ervist atenstordel av denosokomialetilfelleneskyldesandreserogrupperennL.
pneumophilaserogruppe1. Kommersielleanalysertil påvisningav legionella-antigeni
urinprøverdekkeri praksisbareserogruppe1, og erderforikke velegnettil påvisningav
nosokomiallegionellose.

Tiltak ved enkelttilfelle eller utbrudd

Lege,sykepleier,jordmorellerhelsesøstersommistenkerellerpåviseret tilfelle av
legionelloseskali henholdtil MSIS- ogTuberkuloseregisterforskriftenumiddelbartvarsle
kommunelegeni pasientensbostedskommune.Dersomkommunelegenikke kanvarsles,skal
Folkehelseinstituttetumiddelbartvarsles.Kommunelegenskalvarslefylkesmannenog
Folkehelseinstituttet.Varslingenbørinneholde envurderingavhvilke eksponeringer
pasientenkanhahattdeti sistedagenefør symptomdebut.
Dersompasientenharværtpåetovernattingssted– bådeutenlandsog innenlands– i løpetav
disseti dagenebørfølgendeinformasjonvidereformidlestil kommunelegenog
Folkehelseinstituttet:

� navnpåhotell og romnummer(evt.cruiseskip)hvor pasientenbodde
� navnpåevt. turoperatør
� tidspunktfor oppholdetogsykdomsdebut.

Norgedeltari deteuropeiskenetteverketmot legionellainfeksjoner(EWGLINET).
Folkehelseinstituttetvil vedetdiagnostiserttilfelle hosennorskpasientsomharboddpået
overnattingssted(ogsånorske)underinkubasjonstiden,formidle opplysninger(uten
pasientensidentitet)til EWGLINET.EWGLINET vil derettersammenholdemedtidligere
meldingerfra andreland,slik atopphopningerav flere tilfeller vedsammeovernattingsstedet
kanidentifiseres.Enav hovedoppgavenetil nettverketer å tilse at nødvendigetiltak blir
igangsattvedhotellerogandreovernattingsstederhvorpasienter meddiagnostisert
legionellainfeksjonharboddunderinkubasjonstiden.Ved et enkelttilfelleskalenutarbeidet
sjekklistesendesgjennomkommunelegentil overnattingsstedet.Dennesjekklisteninneholder
opplysningerom hvordanmanskalkontrollerevanntemperaturer,kjøleanleggog andre
vannsystemer.Kommunelegenharansvarfor å tilse at nødvendigetiltak blir igangsatt,og
EWGLINET informeresikke rutinemessigomevt. funnpåovernattingsstedet.Dersomdeter
rapportertflere tilfeller fra sammeovernattingssted(opphopningav tilfeller), skaldetgjøres
enrisikovurderingfor mulig legionellasmittefra overnattingsstedet.Kommunelegeni
samarbeidnedFolkehelseinstituttetskalgjøredennerisikovurderingenog rapporteredettetil
EWGLINET. Etterfire ukerskalEWGLINET informeresom resultaterav vannprøverog
hvilke tiltak somergjort. DersomEWGLINET ikke mottardisserapportenekannavnetpå
overnatingsstedetbli lagt ut påEWGLINETshjemmesiderpåInternett.
Kommunehelsetjenestensoppgaver
Smittevernansvarligkommunelegebør– i samarbeidmedmiljøtekniskekspertise– følgeopp
ethverttilfelle hvorsmittemestsannsynligharskjeddi kommunen.Kunstigaerosolspredning
fra vannsystemerspiller enviktig rolle i spredningav legionellabakterien.Undersøkelsemå
derforkartleggehvilke slike kilder pasientenharværteksponertfor i inkubasjonstiden(2-10
dager).Aktuellesituasjonerkanvære:

� oppholdpåhoteller,campingplassero.l.
� brukav offentligebad(badeland,boblebad,dusjer)
� oppholdi eller i nærhetenav lokalersomharkjøletårn,fasteogmobilevaskeanlegg,

dusjanlegg,klimaanleggmedluftfukting, innendørsbefuktningsanleggog innendørs
fontener(kontorer,butikker,shoppingsentre,restaurantero.l.)

� industriarbeidsplasssomkanhainnretningersomkansprelegionellaeller somhar
utslippav legionellaforurensetavløpsvann

� oppholdpåhelseinstitusjon/ tannlegebesøk
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� varmtvannssystemi pasientensegenbolig
P.g.a.denvanligvislavetemperaturenpådrikkevanni Norgeerdetvanligvisikke indisertå
undersøkedrikkevann.Deter ikke grunnlagfor tiltak overforpersoneri pasientensnærmiljø
bortsettfra å væreoppmerksompåevt.symptomerdersomdisseharværtutsattfor samme
eksponering.
Førstetilnærmingtil videreundersøkelsererå sjekkeomtemperaturenpåvarmtvanneti
aktuellelokalerer for lav. Anbefalttemperaturer minst65°Cfra bereder/varmtvannsbeholder
ogminst55°Cpåtappepunktet.Derettersjekkesvannprøverfra muligesmittekilderfor høyt
innholdavkimtallsbakterier.EnmeromfattendeundersøkelsemedhensynpåLegionellabør
vurderesutført dersomdeinnledendeanalysenegir indikasjonpåat legionellabakterierkan
forekomme.Det er imidlertid viktig åværeklar overatdetkanfinnes”lommer” i et
varmtvannssystemhvor Legionellakanformeresegselvom temperaturenpåvanneter
innenforanbefalteverdierogkimtallsverdieneikke erhøye.
Dersommanmistenkerat smittekildeneretovernattingsstedelleroffentlig bad,børmanta
prøverfra dusjogvarmttappevannpåhotellrommet,evt. fra boblebadog fra kjøletårnet
dersomhotelletharslike anlegg.
Da L. pneumophilai storgradvokserintracellulærti amøbersomlivnærersegpåbiofilm som
dannesi utstyr(ledninger,kar o.l.) hvordetstårvann,erdetviktig ogsååundersøkeevt.slam
f.eks.i dusjhodersinnside,varmtvannsberedereo.l. i tillegg til vannprøver.
Følgenderetningslinjer for prøvetaking anbefales:
Dusj/servantbatteri: Fyll flaskenoppmedbarevarmtvannutenå la vannetrennefør
prøvetaking.Skruderetteravdusjhodetog taenpensel/svaber-prøvefra grumset/belegget.
Dersomsynliggrums/beleggikke finnes,føresvattpinnenmedroterendebevegelseroverde
indreflateneavdusjhodetellerdusjslangen.Er dusjenfastmonterttasprøvenfortrinnsvisfra
dendelenav dusjhodetsomvenderned,dadetherofteblir ståendenoevannigjen.
Vattpinnenstikkesderetternedi et rør medtransportmedium(f.eks.Stuartsmedium).
Varmtvannsbereder/-beholder:I bunnenavberederendannesdetmedtidenslamsomkan
væregodgrobunnfor legionellabakterierdersomvanntemperaturendererunder60°C.
Vannprøvebørderfortasgjennomtappe- eller sikkerhetsventilen,og manbørprøveå få med
slamholdigvannfra bunnenavbeholderen.Flaskenfylles helt utenå la vannetrennepå
forhånd.
Kjøletårn: Vannprøvetasfortrinnsvisfra toppenav kjøletårnet.Dersomtårnetikke er i drift,
tasvannetfra bassengeti bunnen.En tilsvarendeprøveflaskefylles medslamholdigvannfra
bunnenavbassengetetteratvannet/slammetvedbunnener rørt om.Medenvattpinnetasdet
prøveav beleggetinnvendigi kjøletårnet.
Vann/slamprøvenekanetteravtaleanalyseresvedenkeltemikrobiologiskelaboratorier.
Informasjonomvolumetpåvannprøveneog merdetaljerom prøvetakingenfåesved
henvendelsetil aktuellelaboratorier.Isolaterfra pasienterogkjøletårno.l. kansammenliknes
mht.genotypesomhjelpemiddelvedidentifiseringav smittekilden.
Mistenktekilder skalrengjøresog desinifiseressårasktsommulig etteratnødvendige
vannprøverer tatt.
Mistanke om felleskildeutbrudd
Dersomdetforeliggerfleremistenkteellerbekreftedetilfeller i kommuneni løpetav uker
ellermånederbørmulighetenfor et felleskildeutbruddvurderes.Pasientenesbevegelserde
sisteti dagenefør symptomdebutbørnøyekartleggesvedintervjuermedpasienteneog/eller
derespårørende.Strukturertespørreskjemaerbørbenyttes.Vedå sammenlikneopplysninger
fra pasientenekanmanfinne framtil fellesoppholdsstederhvorenmulig felleskildekan
befinneseg.Isolaterfra pasientenekanogsåsammenliknesgjennomgenotypingfor å fastslå
om detforeliggeret felleskildeutbrudd.
Ved utbruddkanFolkehelseinstituttetbiståkommunenei form av epidemiologisk-,
mikrobiologiskogvannhygieniskekspertise.
Tilta k ogbehandlingsmetoder
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Ved påvisningav legionellabakterieri vannsystemerellerkjøletårnskalrengjøringog
desinfeksjoniverksettes.Devanligstbenyttedemetodeneer:
Varmebehandling: Hevingav vanntemperatureni berederentil 70-80°C,gjenstengningav
kaldtvannstilblandingenfør vannetsendesut påledningsnettetogensystematisk
gjennomspylingav allekranerogdusjhoderi minst10 minutter(varmtvanntemperaturenbør
måles).Det er ikke nødvendigmedkontinuerligspyling.Deter tilstrekkeligatkranenestår
såpassåpneatvanntemperaturenikke faller under65°Ci kranene.
Sjokk-klorering: Vannettilføres20mgklor perliter. Deretteråpnesvannkranerogdusjertil en
kjennerenkraftig klorlukt. Kranenestengessådelvis igjen til vannetbarerenner sakte
igjennom,ogkranenfår ståslik i minstto timer, før helesystemetgjennomspylestil den
kraftigeklorluktenerborte.For å få besteffektav kloreringenbørvanntemperaturenom
mulig reduserestil <30°Cmenskloreringenforegår.

Kimtallsanalyse,(kvantisering)skaltas,kunpåvisningav Legionellahar ingenhensikt.

Meldings- ogvarslingsplikt
Meldingspliktigtil MSIS,gruppeA-sykdom.
I tillegg skallege,sykepleier,jordmoreller helsesøstersommistenkerellerpåviseret tilfelle,
umiddelbart varslekommunelegen,somskalvarslevideretil fylkesmannenog
Folkehelseinstituttet.Dersomkommunelegenikke nås,varslesFolkehelseinstituttets
døgnåpneSmittevernvaktdirektepåtlf. 2204 23 48.
Varslingtil kommunelege,Folkehelseinstituttetog andreinstanservedutbrudd

Viktige skriv
� Smittevern8: Veilederfor forebyggingogkontroll av legionellasmittefra VVS-

anlegg.Folkehelseinstituttet2003.Kanbestillessomtrykk eller lastesnedfra
www.fhi.no

� Midlertidig forskrift omtiltak for åhindreoverføringav Legionellavia aerosol.
Sosial- oghelsedirektoratet2005.Kan lastesnedfra www.shdir.no
Ny midlertidig forskrift om tiltak for åhindreoverføringav Legionellavia aerosol.
RundskrivIS-13/2005.Sosial- oghelsedirektoratet.Kan lastesnedfra www.shdir.no

� Forskrift om miljørettethelsevern.Helse- ogomsorgsdepartementet2003.Kan lastes
nedfra www.lovdata.no
Veilederi Miljørettethelsevern.Oslo.Sosial- og helsedirektoratet,2003.Kanbestilles
somtrykk eller lastesnedfra www.shdir.no

� Forskrift for badeanlegg,bassengbadog badstum.v. Helsedepartementet1996.Kan
lastesnedfra www.lovdata.no

�

UNNTAK

Privateboligereller fritidsboliger
Innretningermedsjøvann
Vanntemputenforområdet12-55grC vannmedpH <3
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Fugleinfluensa

Fugleinfluensavirus ervanligehosfugler, isærandefugler.Fratid til annenskjerdetogsåat
andredyr, ogmennesker,kanbli smittet.Framangelandi Asia,hovedsakeligSørøst-Asia,
haret sværtomfattendeutbruddmedfugleinfluensaavsubtypenA(H5N1) pågåttsiden2003,
medstorsykelighetog dødeligheti hønsebestander.I januar2004ble detklart at mennesker
ogsåblesmittetogsyke,og i løpetav januar-marsdøde23av de34 personenesomvi vet ble
sykeav detteviruseti VietnamogThailand.
Etterenforholdsvisstille periodeblussetaktivitetenoppigjen i juli 2004,mednyedødsfall
blantmenneskerfra augustav.Frasluttenav desember2004hardetværtet økendeantall
sykdomstilfellerogdødsfalli Vietnam.Detharogsåblitt registrertet fåtall tilfeller med
dødeligutgangi Kambodsjaog Indonesia.
Trekkfuglserut til åkunneværeenviktig sprederav disseH5N1-virusene,ogvårenog
sommeren2005ervirusetogsåfunnetvestog nordi Kina, i Mongolia,Russland(Sibir) og
Kasakhstan.Høsten2005i Romania, Tyrkia og Hellas.Idisseområdeneharenikke sett
smitteav menneskertil nå.Det erheller ikke avklartomspredningenav H5N1-virus til disse
områdenedreiersegom nøyaktigdensammevariantensomharsmittetmenneskeri Sørøst-
Asia.
Det serikke ut til at virusetsålangtharutviklet evnetil å smittelett mellommennesker.Hvis
detgjørdet,kanvi få enalvorlig globalepidemi.

Medisin mot fugleinfluensapå plass
Publisert:07.07.200510:50:14Oppdatert:08.07.200511:13:06

I dagmorgesankom1,2millioner behandlingsdoseroseltamivir(Tamiflu®) lagerettil
NorskMedisinalDepoti Oslo.Dermedliggernå1,4millioner doserklaretil behandlingav
fugleinfluensa.Detteer medisinnok til entredjedelav befolkningen- detantallmanfrykter
kanbli rammetav fugleinfluensa,dersomdenbegynnerå smittefra mennesketil menneske.
Hittil erdetikke påvistnoenslike tilfeller i verden.Medisinlageretsomkoster190millioner
kroner,harholdbarheti femår.
Anskaffelsenbetyrat Norgeer helt i fremsterekkei verdennårdetgjelderberedskapfor
behandlingav fugleinfluensa.Detarbeidesstadigmedå finneenvaksinemot fugleinfluensa.

Fugleinfluensaviruservanligehosfugler, isærandefugler.Fratid til annenskjerdetogsåat
andredyr, ogmennesker,kanbli smittet.Framangelandi Asia,hovedsakeligSørøst-Asia,
haret sværtomfattendeutbruddmedfugleinfluensaav subtypenA(H5N1) pågåttsiden2003,
medstorsykelighetog dødeligheti hønsebestander.
I januar2004bledetklart at menneskerogsåble smittetogsyke,og i løpetav januar-mars
døde23av de34 personenesomvi vet ble sykeav detteviruseti Vietnam ogThailand.

Etterenforholdsvisstille periodeblussetaktivitetenoppigjen i juli 2004,mednyedødsfall
blantmenneskerfra augustav.Frasluttenav desember2004hardetværtet økendeantall
sykdomstilfellerogdødsfalli Vietnam.
Det serikke ut til at virusetsålangtharutviklet evnetil å smittelett mellommennesker.Hvis
detgjørdet,kanvi få enalvorlig globalepidemi(pandemi).VerdensHelseorganisasjon
(WHO) harvurdertdenpågåendefugleinfluensaeni Sørøst-Asiasomenmulig forløperfor en
influensapandemi.WHO harantydetat enpandemivil kunnemedføreat 20-50%av
befolkningenblir influensasyke.
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I samrådmedNasjonaltfolkehelseinstituttogetterdrøftingeri dennorskePandemikomitéen
(Helse- og omsorgsdepartementetsnasjonalerådgivendekomitéfor beredskapmot pandemisk
influensa),anbefalte Sosial- oghelsedirektorateti mars2005atberedskapeni Norgeble
trappetoppmedblantannetøkningav Tamiflulageretfra 200000til 1,4millioner
behandlingdoser.Deter ikke anbefalt at det skrivesut Tamiflu til friskemennesker!
Om fugleinfluensa– kontakt vedFolkehelseinstituttet:
OverlegeHansBlystadtlf. 22042404mobil 9504 4517

Fugleinfluensa- reiseanbefalinger
Publisert:18.08.200411:47:43Oppdatert:17.08.200522:15:56
Folkehelseinstituttetanbefaleri dagingenrestriksjoner påreisertil områdermedH5N1-
fugleinfluensa.Reisendetrengerhelleringenvaksine.Menunngåkontaktmedfjærfe.
Følgendelandharværtberørtav H5N1-fugleinfluensai 2004/2005:Vietnam,Thailand,
Indonesia,Kina, Sør-Korea,Japan,Laos,Kambodsja,Malaysia,Mongolia,Kasakhstanog
Russland(Sibir).
De forsiktighetsreglenesomanbefalesherkanmedfordel vurderesogsåi andreområderi
regionenennderutbruddfaktisk ermeldt.
Fugleinfluensavirusetsmitterdirektefra levendehønstil menneskeog ikke mellom
mennesker.

� Underreisenanbefalervi: Unngåå besøkefjørfebesetningereller markederderdet
selgeslevendefugl.

� Deter trygt å spisekjøtt ogeggfra hønssålengedetervarmebehandlet(kjøttetskal
ikke værerødtvedbeinetog eggeplommenskalværestiv). Dettebeskytterogsåmot
mage-tarminfeksjonersomf.eks.salmonellose.

Det finnesidagingenvaksinemot fugleinfluensa.Reisendetil områdenebehøverhellerikke
ta denvanligeinfluensavaksinen.WHO anbefalerdenordinæreinfluensavaksinenbaretil
ulike gruppersomarbeidermedfjørfe i deberørteområdeneDetteer for å hindreatnoenblir
smittetmedbådefugleinfluensavirusogvanlig influensavirussamtidig.LesWHOs
anbefalinger.
Reisendesomkommerhjemfra landberørtav fugleinfluensaentrengerikke å taspesielle
forholdsregler.Et unntakerdesomarbeidermedfjørfe i Norge.Foråunngåsmittetil norske
fjørfebesetningerharMattilsynetgitt egneanbefalinger.
Reisendesomblir sykeetterhjemkomstfra landberørtav fugleinfluensaen,tarkontaktmed
egenlegepåsammemåtesomdeville hagjort om deikke haddereist.Dersomnoenfår
influensaliknendesykdommedhøyfeber,kroppsverkognedsattallmenntilstand– ogsærlig
dersomdetteledsagesav alvorligepusteproblemer– børlegekontaktes.Fortell daomreisen
ogom eventuellkontaktmedlevendefugl. Vi understrekerat foreløpigharingenreisendetil
deberørtelandenefått påvistfugleinfluensa.
Dersomfugleinfluensavirusetendrerkarakterog begynneråsmittelett mellommennesker,er
vi i enheltny situasjon.Da kanvi ståoverforenny influensapandemisomvil spresegover
heleverden.Vi haringenholdepunkterfor at viruseter i ferdmedå endresegnå.



Smittevernplan for Frøya kommune

38

38

Oversikt over allmennfarlige smittsommesykdommer – meldeplikt

Gruppe A:

Botu lisme
Difteri
Flekktyfus
Gulfeber
Hemoragisk feber
Kolera
Pest
poliomyelitt
Rabies
Tilbakefallsfeber
SARS
Legionella

Gruppe B.

Melding nominativt, skriftlig med navn, personnummer til kommunelege/ bydelsoverlege og
til MSIS. Melding om AI DS bare til MSIS, melding om tuberkulose og infeksjon med
atypiske mycobakterier sendes MSIS som videreformidler til det sentrale
tuberkuloseregister.
Sykdommer:

AI DS
Atypiske mycobakterier
Brucellose
Campylobacter
Encephalitt
Entamøbiasis
Enteropatogen E- coli enteritt
Giardia lamblia
Haemophilus infuenza systemisk
Hepatitt A, B, C D, E virusinf.
Hepatitt non- A, B, C, D, E virusinfeksjon
HTLV- infeksjon
Kikhoste
Kusma
Legionella
Lepra
Listeriose
Lyme borrelliose
Malaria
Meningitt
Meningokokkinfeksjon, systemisk
Meslinger
Miltbrann
Nefropatia epidemica
Paratyfoidfeber
Pneumokokksykdom, systemisk
Røde hunder
Salmonellose
Shigellose
Streptokokksykdom gruppe A, systemisk
Streptokokksykdom gruppe B, systemisk
Tetanus
Trikinose
Tuberkulose i lunger
Tuberkulose i andre organer
Tularemi
Tyfoidfeber
Yersiniose
Alvorlig følgetilstand, evt. død p. g av smittsom sykdom. Vaksinasjonskomplikasjon
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Gruppe C. ( Anonymisert , skriftlig melding. )

MSIS. Meldingsskjema for seksuelt overførbar sykdom

Ulcus molle
Gonore
Granuloma inguinale
HI V- infeksjon
Mulig HI V- infeksjon nyfødte
Syfilis
Venerisk lymfogranulom

Gruppe D. Summarisk

Akutt mage- tarmsykdom
Clamydiainfeksjon, genital
Influensalignende sykdom
Streptokokkinfeksjon gruppe A.
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TELEFONLISTE SENTRALE PERSONER/ INSTANSERI SMITTEVERNET
(Sist oppdatert 14.02.2016)

Smittevernlege
StevenCrozier

Tlf.arb. 72447080
Tlf. priv.: 72449454 / 95829175

StedfortredendeMarcin
Lapinksi

Tlf. arb. 72447080
Tlf. priv.: 93887590

Ledendehelsesøster
Eli Kristin Fredagsvik

Tlf. arb.: 72463333
Tlf. priv.: 97068222

HelsesøsterJuneRise Tlf. arb.: 72463335
Tlf. priv.: 48251978

HelsesøsterBirgit
Langøigjelten

Tlf. arb.: 724633
Tlf. priv.: 97100071

VirksomhetslederFamilie
ogHelse/Rehab
RenateSandvik

Tlf. arb.: 72463200
Tlf. priv: 46641067

SmittevernlegeTrondheim
Eli Sagvik

Tlf. arb.:
Tlf. priv.: 95263814

RådmannSvanhild
Mosebakken

Tlf. arb.: 72463200
Tlf. priv.: 99278533

Teknisksjef
Sigrid Hanssen

Tlf. arb: 7246 3265
Tlf. priv.: 48244840

Smittevernvakt Tlf. arb.: 21076348

Fylkeslegeni SørTrøndelag Tlf.: 73199003

St.OlavsHospital,seksjon
for smittevern.
Vedtakskompetanseetter.
Smittevernlova:
OverlegeAndreasRadtke

Tlf. 06 800

Tlf.
Lungeavdelingen,
St.OlavsHospital
Tuberkulosekoordinator. Tlf. 06800
NasjonaltFolkehelseinstituttTlf. 22042200

Frøyalegevakt Tlf. 72480100

Næringsmiddeltilsynetfor
Hitra og Frøya Tlf . 72463375/

Kommuneveterinærvakta Tlf. 72441164
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Utfordringsbilde:
ProblemerTB arbeidet

Storinnfluksav personerfra høyendemiskeland, doglite forekomstav latenteller
aktiv TB ,
Finnesyke,sikrebehandling
Unngåspredningavsmitte
Finnesmittede,vurdereforebyggendebehandling

Etniskenordmennlav insidenslite smitte
Gamleinnvandrerehøyinsidenslite smitte
Nye innvadrerehøyinsdensogsmitte

Desomnektertuberkuloseundersøkelseofte problemat deikke forstår.

Nekter førsteundersøkelsejobberkort tid , vil ikke tapeinntekt
Nekter/forsvinnerfra videreoppfølgingetter undersøkelse
50%avfamiliegjenforeningikke usdeflestepåmottak

Omfang
Hvorfor
Tiltak mistankesmittebruketvang-ikke noen godløsning.
Sanksjonerkanikke nekteoppholdstillatelseom deikke vil .

Arbeidsinnvandringøkt i omfangkortvarigehyppigeopphold.
Forebyggendebehandlingrelevant?

IGRA Quantiferon TB Goldutelukkerfalskposmålercytokin i interferongamma
frigjort i plasmaikke klinisk utprøving.

Nærkontaktertil smitteførendepasientersmittedeskolebarn,før immunsuppbeh

Viktige forholdAlder<35år , kjenteksponering.
MSIS29,4(flytskjema)- 2005, 2004–47,28
Screenes1. Gangvurderesykdomsrisiko.

InfluensaPandemiplan
Overvåkning
Diagnostisk
Antiviralia
Informasjon
Andretiltak

Storpasientpågangover1-2 måneder
Frafallavpersonellresursserlokalt, regionaltog sentralt
Økt ressursbehov, folk tjenesterutstyr
Angst–panikk
Nyepåleggom oppgaversentraltfra vaksinemedikamenterovervåkning

Myndighetog ledelsesansvar
Varslinginnkallingogmøtestedfor ekstrapersonell
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Opprettelseav enhetfor massemottak



SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-ToveSkarshaug Arkiv: U63
Arkivsaksnr.: 16/529

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
Hovedutvalgfor forvaltning
Kommunestyret

SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING

Forslagtil vedtak:
I tråd medAlkohollovens§ 1 – 6 fornyesVinmonopolet avd Frøya`sbevilling til salgav
brennevin, vin og øl medhøyerealkoholinnhold enn 4,7volumprosent i butikken i
Stjernesenteretfor perioden30.06.2016– 30.06.20

Vedlegg:

� Søknadfra vinmonopoletdatert30.11.15
� Politietsuttalelsevedr.søknadomfornyelseav Vinmonoploletssalgsbevilling.
� NAV Hitra-Frøya,sosialtjenestensuttalelsevedr.søknadomfornyelseav

Vinmonoploletssalgsbevilling.

Saksopplysninger:

Vinmonopoletsøkeri brevav30.11.15omfornyelseavsinbevillingtil salgavbrennevin,vin
og øl medhøyerealkoholinnholdenn4,7volumprosenti Frøyakommune.Etter alkohollovens
§ 1 – 6 opphørbevillingensenest30. juni åretetterat nytt kommunestyre tiltrer.

Det er innhentetuttalelsefra NAV sosialtjenestenog politiet. Ingenavdisseinstansenehar
innvendingmot at Vinmonopoletssalgsbevillingfornyesfor perioden30.06.2016– 30.06.20

Vurdering:

Rådmannenharingenkommentarertil søknadenomfornyelseavVinmonopolets
salgsbevilgning.Det tilrådesat søknadenimøtekommes.















SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-ToveSkarshaug Arkiv: U62
Arkivsaksnr.: 16/740

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
Hovedutvalgfor forvaltning
Kommunestyret

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL COOP MARKED NORDSKAG

Forslagtil vedtak:
1. Coop Marked Nordskaggis bevilling til salgav øl og rusbrus med

alkoholinnhold inntil 4,75volumprosent, jfr. Lov om omsetningav alkoholholdig
drikk m.v § 1-7.

2. Bevillingengjelder til 30.06.2020.

3. Lill Kristin Krutvik , f. 13.04.73godkjennessomsalgsstyrerog HegeBerg,
f. 05.02.87, godkjennessomstedfortreder.

4. Salgmå skje i henholdtil alkohollovensbestemmelser, søknadensinnhold og
kommunensretningslinjer.

Vedlegg:

Søknaddatert23.02.16
Uttalelsefra NAV
UttalelsePolitiet

Saksopplysninger:

CoopMarkedNordskagsøkeromsalgsbevillingfor salgavøl ogrusbrusi sindagligvarebutikk
CooppåMausund.Lill Kristin Krutvik, f. 13.04.73godkjennessomsalgsstyrerogHegeBerg,
f. 05.02.87, godkjennessomstedfortreder.
Beggeharavlagtogbeståttkunnskapsprøveomalkoholloven.
FraPolitietframkommerdetingenanmerkingertil styrerogstedfortreder’svandel.
I uttalelsenefra Politietogsosialtjenestenerdetingeninnvendingermotatdetgisbevilling

Vurdering:

Rådmannharingenkommentarertil søknaden.Det tilrådesat søknadenimøtekommes.

















SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-ToveSkarshaug Arkiv: U62
Arkivsaksnr.: 16/93

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
Hovedutvalgfor forvaltning
Kommunestyret

SØKNAD OM FORNYELSE AV SALGSBEVILLING

Forslagtil vedtak:
1. Coop Mausund SA gis bevilling til salgav øl og rusbrus medalkoholinnhold

inntil 4,75volumprosent,jfr. Lov om omsetningav alkoholholdigdrikk m.v § 1-7.

2. Bevillingengjelder til 30.06.2020.

3. Unni Oline Grinstad, f. 22.07.74godkjennessomsalgsstyrerog Nina Beate
Sørgård, f. 09.01.70, godkjennessomstedfortreder.

4. Salgmå skje i henholdtil alkohollovensbestemmelser, søknadensinnhold og
kommunensretningslinjer.

Vedlegg:

Søknaddatert07.01.16
Uttalelsefra NAV
UttalelsePolitiet
Kunskapsprøve

Saksopplysninger:

CoopMausundSA søkeromsalgsbevillingfor salgavøl ogrusbrusi sindagligvarebutikk
CooppåMausund.UnniOlineGrinstad,f. 22.07.74godkjennessomsalgsstyrerogNinaBeate
Sørgård,f. 09.01.70,godkjennessomstedfortreder.
Beggeharavlagtogbeståttkunnskapsprøveomalkoholloven.
FraPolitietframkommerdetingenanmerkingertil styrerogstedfortreder’svandel.
I uttalelsenefra Politietogsosialtjenestenerdetingeninnvendingermotatdetgisbevilling

Vurdering:























SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-ToveSkarshaug Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 16/1320

Sakenskal behandlesi følgendeutvalg:
Kommunestyret

REFERATSAKER

Forslagtil vedtak:
Referatenetas til orientering.

Vedlegg:

� Evalueringavsamarbeidsavtale– samhandlingi øyregionen– Frøyaog Hitra
kommuner – Sluttbehandling.

� Oppsigelseevsamarbeidsavtale– samhandlingi øyregionen.
� ProtokollstyremøteKonsek17.03.16.
� Protokoll representanskapeti RevisjonMidt- NorgeIKS 14.03.16.
� ProtokollRepresentantskapetsmøteMidt-Norge110-sentralIKS 17.03.16.
� Meldingomdelegertbehandling,kostitueringavbrannsjef.



Evalueringavsamarbeidsavtale- samhandlingi Øyregionen- FrøyaogHitra
kommuner– Sluttbehandling

(foreløpigutskrift av vedtak i Hitra kommunestyre14.apil)

1) Hitrakommunestyretar evalueringsrapportenfor fellesnemnd,samhandlingi øyregionen,til
orientering.|

2. Hitrakommunestyrevedtarslikendringavtjenestesamarbeidet:

A)Folkehelsesamarbeidet.
TarFrøyakommunesinoppsigelsetil etterretning.Hitrakommuneivaretaretter dette
Folkehelsearbeidetselv.

B)Livsstil– ogfolkehelsesenter.TarFrøyakommunesinoppsigelsetil etterretning.

C)Kompetanseutvikling.Hitrakommunevedtarå avviklesamarbeidetpåkompetansefor å
dekkedeler av inntektssviktenpålivsstilog folkehelseogmerkostnaderbarnevern

D)Psykiskhelse.Samarbeidetavvikles.Det foretasengjennomgangavtjenesteni forhold til
forventningsavklaringer,planverkogstrategieri Hitrakommune.

E)Interkommunaltforvaltningskontor.Somfølgeavreduserttjenestesamarbeidmellom
HitraogFrøyakommunersynesdet naturligå avvikleforvaltningssamarbeidet.

3. Hitrakommunestyrefinner det naturlig,ut fra det betydeligreduserteforvaltnings– og
tjenestesamarbeidet,å avvikle(leggened)Fellesnemnd.Gjenværendesamarbeidmellom
kommunenestyressomadministrativtvertskommunesamarbeid.

4. Hitrakommunestyreber rådmannenavklaremulighetenefor hensiktsmessigsamarbeidmed
andrekommuner.



HITRA KOMMUNE
Rådmannen

Postadresse: Telefon: Org.nr: Bankgiro:
Hitra kommune 72 441700 938772924 4223.59.80139
Rådhusveien1 Internett: E-post:
7240Hitra www.hitra.kommune.no postmottak@hitra.kommune.no

Frøyakommune

7261 SISTRANDA

Dato Deres ref. Vår ref. / Arkivkode Saksbehandler
19.04.2016 2015/2791-5 / 026 HaraldM. Hatle

Vedtak gjort i Hitra kommunestyre14.april 2016knytta til fellesevaluering
av samarbeidsavtale– samhandlingi øyregionen

Oppsigelseav samarbeid.

Vedlagtfølgerforeløpigutskrift fra saki Hitra kommunestyreknyttatil fellesevalueringav
samarbeidetav «Samhandlingi Øyregionen».

Medutgangspunkti hitrakommunestyresierhitrakommuneoppfølgendesamarbeidsområder:

A) Kompetanseutvikling
B) Psykiskhelse
C) Interkommunaltforvaltningssamarbeid

Hitra kommunevisertil avtalensoppsigelsesfrister,menønskergjerneå drøfteennoeforsert
avvikling avdesamarbeideneDeretidligereharvarsletoppsigelsepåsammenmedovernevnte
samarbeidsområder.

Medhilsen

HaraldM. Hatle
Assisterenderådmann

Kopi til: Helse– ogomsorgskomiteen,her



Møteprotokoll - Styret

Møtedato/tid: 17.03.2016 kl 10:00-12:00

Møtested: Quality Hotel Panorama, Tiller

Møtende medlemmer:
Oddlaug Børseth Brekken, leder
Arve Slørdahl, nestleder
Helge Bjørn Bæverfjord
Sverre B. Midthjell

Forfall:
Anne Sophie Hunstad
Liv Kvaal, vara for Hunstad

Andre møtende:
Arvid Hanssen

Arkivsak:
16/44

Merknader:
Det fremkom ingen merknader til møteinnkalling og saksliste.

Sakliste:

Saksnr. Saktittel
01/16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10.12. 15.
02/16 Referatsaker til styremøte 17.3.16.
03/16 Ressursbruk KonSek 2013-2015.
04/16 Detaljert budsjett for 2016
05/16 Regnskap og årsberetning for 2015
06/16 Budsjettforutsetninger/-rammer for 2017.
07/16 Egenevaluering - styret i Konsek.
08/16 Eventuelt.
09/16 Godkjenning av protokoll fra dagens møte.



Sak 01 /16 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10 .12.15.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 17.03.2016 01/16

Innstilling til styret
Protokollen godkjennes.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 02/16 Referatsaker til styremøte 17.3.16.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 17.03.2016 02/16

Innstilling til styret
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Følgende referatsaker ble presentert i møtet:

Ressursbruk KonSek 2015 – fordelt på kommuner. (Ved lagt innkalling)
Ressursbruk KonSek per 9.3.16 – fordelt på kommuner . (Vedlagt innkalling)
Personellsituasjonen.
Representantskapsmøte KonSek 25.4.16 – saker til behandling.

Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.



Sak 03/16 Ressursbruk Kon Sek 2013-2015.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 17.03.2016 03/16

Innstilling til styret
Styret tar saken til orientering.

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

Representantskapet tar saken til orientering.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:

Representantskapet tar saken til orientering.

Sak 04/16 Detaljert budsjett for 2016

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 17.03.2016 04/16

Innstilling til styret
Styret vedtar detaljert budsjett for 2016 med en to talramme på kr. 4.726.000, slik
det fremgår av vedlegg i saken.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret vedtar detaljert budsjett for 2016 med en to talramme på kr. 4.726.000, slik
det fremgår av vedlegg i saken.



Sak 05/16 Regnskap og årsberetning for 2015

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 17.03.2016 05/16

Innstilling til styret
Styret vedtar årsberetningen og regnskapet for Kont rollutvalgssekretariat Midt-Norge
IKS for 2015. Styret foreslår at det regnskapsmessi ge overskuddet for 2015 på
kr 174.370,11 overføres til fri egenkapital til dek ning av beregnede og påløpte
pensjonsforpliktelser og annen egenkapital.

Styret fremmer saken for representantskapet med følgende innstilling:

Representantskapet fastsetter årsregnskapet for 201 5 for Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS og slutter seg til styrets forslag om å avsette det regnskapsmessige
overskuddet for 2015 på kr 174.370,11 på følgende måte:

Kr. 140.469,00 på konto fond dekning av pensjonsfor pliktelser.
Kr. 33.901,11 på konto annen egenkapital

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret vedtar årsberetningen og regnskapet for Kont rollutvalgssekretariat Midt-Norge
IKS for 2015. Styret foreslår at det regnskapsmessi ge overskuddet for 2015 på
kr 174.370,11 overføres til fri egenkapital til dek ning av beregnede og påløpte
pensjonsforpliktelser og annen egenkapital.

Styret fremmer saken for representantskapet med følgende innstilling:

Representantskapet fastsetter årsregnskapet for 201 5 for Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS og slutter seg til styrets forslag om å avsette det regnskapsmessige
overskuddet for 2015 på kr 174.370,11 på følgende måte:

Kr. 140.469,00 på konto fond dekning av pensjonsfor pliktelser.
Kr. 33.901,11 på konto annen egenkapital



Sak 06/16 Budsjettforutsetninger/-rammer for 2017.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 17.03.2016 06/16

Innstilling til styret
Styret vedtar budsjettforutsetningene for Kontrollu tvalgssekretariat Midt-Norge IKS
innenfor en total ramme på kr 4.854.000 for 2017. Samlet honorar justeres opp med
2,7 % fra budsjett 2016.

Styret fremmer saken for representantskapet med følgende innstilling:

1. Representantskapet vedtar budsjettforutsetningene for
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS innenfor en total ramme på kr
4.854.000 for 2017 . Samlet honorar justeres opp med 2,7 % fra budsjett 2016.

2. Representantskapet gir styret fullmakt til å utarbe ide budsjett for 2017 innenfor
de vedtatte budsjettforutsetningene.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret vedtar budsjettforutsetningene for Kontrollu tvalgssekretariat Midt-Norge IKS
innenfor en total ramme på kr 4.854.000 for 2017. Samlet honorar justeres opp med
2,7 % fra budsjett 2016.

Styret fremmer saken for representantskapet med følgende innstilling:

1. Representantskapet vedtar budsjettforutsetningene for
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS innenfor en total ramme på kr
4.854.000 for 2017 . Samlet honorar justeres opp med 2,7 % fra budsjett
2016.

2. Representantskapet gir styret fullmakt til å utarbe ide budsjett for 2017
innenfor de vedtatte budsjettforutsetningene.



Sak 07/16 Egenevaluering - styret i Konsek.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 17.03.2016 07/16

Innstilling til styret
Konklusjonen på evaluering i forhold til kompetanse oversendes valgkomiteen som
bidra til deres arbeid med forslag til nytt styre.

Behandling:
Styret gjennomgikk og drøftet et sammendrag av skri ftlige evalueringer fra alle faste
medlemmer av styret.

Følgende omforente nytt forslag ble fremmet og vedt att oversendt henholdsvis
påtroppende styre og valgkomiteen for representants kapsmøte 25.4.16:

Forslag til tiltak for styrearbeidet (til påtroppen de styre):
· Styret bør legge vekt på oppfølging av personalansv aret overfor daglig

leder.
· Styret bør sikre formalisering av HMS-vurderinger, jf. sak 20/15
· Styret bør vurdere om det er behov for et mer aktiv t forhold til

retningslinjer for lønnsoppgjør.
· Styret bør ta initiativ til at det vedtas en instru ks for valgkomiteen i

representantskapet.

Kompetansebehov (til valgkomiteen):
· Bred erfaring fra yrkesliv og kommunepolitikk
· Innsikt og erfaring med politiske prosesser og omor ganisering, særlig

med tanke på forestående strukturprosesser
· Personalarbeid og oppfølging

Vedtak:
Forslag til tiltak for styrearbeidet (til påtroppen de styre):

· Styret bør legge vekt på oppfølging av personalansv aret overfor daglig
leder.

· Styret bør sikre formalisering av HMS-vurderinger, jf. sak 20/15
· Styret bør vurdere om det er behov for et mer aktiv t forhold til

retningslinjer for lønnsoppgjør.
· Styret bør ta initiativ til at det vedtas en instru ks for valgkomiteen i

representantskapet.

Kompetansebehov (til valgkomiteen):
· Bred erfaring fra yrkesliv og kommunepolitikk
· Innsikt og erfaring med politiske prosesser og omor ganisering, særlig

med tanke på forestående strukturprosesser
· Personalarbeid og oppfølging



Sak 08/1 6 Eventuelt.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 17.03.2016 08/16

Innstilling til styret
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Ingen saker ble fremmet.

Sak 09/1 6 Godkjenning av protokoll fra dagens møte.

Saken behandlet i Møtedato Saknr
Styret 17.03.2016 09/16

Innstilling til styret
Protokoll fra dagens styremøte godkjennes.

Behandling:
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokoll fra dagens styremøte godkjennes.









































SAKSFRAMLEGG

Saksbehandler: Siv-ToveSkarshaug Arkiv: 033
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ORDFØRERSORIENTERING

Forslagtil vedtak:
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Saksbehandler: Siv-ToveSkarshaug Arkiv: 033
Arkivsaksnr.: 16/1319
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RÅDMANNS ORIENTERING

Forslagtil vedtak:
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