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Saknr: 135/20 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

26.11.2020 

Arkivsaksnr: 

20/2548 

Sak nr: 

135/20 

Saksbehandler: 

Beathe Sandvik Meland 

Arkivkode: 

034 &20 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

53/20 Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur 17.11.2020 

279/20 Formannskapet 24.11.2020 

135/20 Kommunestyret 26.11.2020 

 

UTREDNING AV MULIGE ALTERNATIVE ORGANISERINGER AV TJENESTEOMRÅDET 

KULTUR OG IDRETT  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret ber kommunedirektøren nedsette en arbeidsgruppe bestående av 

arbeidsgiverrepresentanter, vernetjeneste og arbeidstakerrepresentanter, der det jobbes videre 

med alternativene som vist i saksfremlegget.  

 

Kommunedirektøren bes fremme en ny politsk sak, basert på arbeidsgruppens anbefalinger som 

skal inneholde de forslag til vedtak som er nødvendige for iverksettelse av evt. ny/endret 

driftsform. Arbeidsgruppen skal legge en konkret handlingsplan med gevinstrealisering for jobben 

videre. Saken skal også omhandle økonomi. Totalt omfang for varig drift søkes løst innenfor 

dagens rammer. 
 

 

Formannskapets innstilling vil bli ettersendt. 

 

 

Behandling/vedtak i Hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur den 17.11.2020 sak 53/20 

 

Vedtak: 

 

Saken sendes til Formannskapet uten vedtak. 

 

Enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyret ber kommunedirektøren nedsette en arbeidsgruppe bestående av 

arbeidsgiverrepresentanter, vernetjeneste og arbeidstakerrepresentanter, der det jobbes videre med 

alternativene som vist i saksfremlegget.  

 

Kommunedirektøren bes fremme en ny politsk sak, basert på arbeidsgruppens anbefalinger som skal 

inneholde de forslag til vedtak som er nødvendige for iverksettelse av evt. ny/endret driftsform. 

Arbeidsgruppen skal legge en konkret handlingsplan med gevinstrealisering for jobben videre. Saken 

skal også omhandle økonomi. Totalt omfang for varig drift søkes løst innenfor dagens rammer. 
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Vedlegg: 

 

 Rapport fra arbeidsgruppen, utrede KF/AS 

 Innspill fra ansatte i kultur og idrett 
 

 

Saksopplysninger:   

 

I forbindelse med FSK-sak 117/20 (30.04.20) Omstillingsutvalgets innstilling til nedtrekk i kommunens 

budsjetter som følge av budsjettvedtaket 2020 - 2024 ble det i punkt 4 vedtatt at: 

 

«Det skal startes en utredning på alternativ organisering av kultur og idrett som også 

inkluderer kommunalt foretak (KF) og kommunalt eid aksjeselskap.» 

 

Kommunedirektøren utnevnte assisteriende kommunedirektør (leder) økonomisjef og næringsrådgiver 

(sekretær) i en arbeidsgruppe med følgende mandat: 

 

«Å utrede mulige alternative organiseringer av tjenesteområdet Kultur og Idrett som også inkluderer 

kommunalt foretak og kommunalt eid aksjeselskap. Frøya storhall er også en del av utredningen.» 

  

I tillegg fikk ansatte i Kultur og idrett i oppgave å se på alternativ organisering av tjenesteområdet der 

dette fortsetter videre som en del av kommunens virksomheter. 

 

Kommunedirektøren har fått to dokumenter i denne saken, begge vedlagt; 

 

 

1. Rapport fra arbeidsgruppen som jobber med utredning av mulighetene med 

kommunalt foretak eller kommunale AS. Arbeidsgruppen utfordret et ekstern part 

som på selvstendig grunnlag fikk i oppdrag å beskrive forskjellene mellom KF og AS i 

kommunal regi. Ekstern part har på eget grunnlag laget en anbefaling. Denne 

rapporten ligger som et vedlegg til arbeidsgruppens notat. Arbeidsgruppen har laget 

en anbefaling ut fra sitt mandat. 

 

2. Kultur og idrett har kjørt en intern prosess for å se på hvordan hvordan virksomheten 

kan organiseres videre som en del av kommunens virksomheter. Ansatte har laget en 

anbefaling ut fra sitt mandat. 

 

 

Vurdering: 

 

I tråd med bestillingen har det kommet inn forslag på flere måter på hvordan Frøya kommune kan 

organisere kultur og idrett. De rapportene som ligger ved saken bereder grunnen godt for det videre 

arbeidet som kan skje innenfor kultur og idrett.  

 

Alt. 1: 

Arbeidsgruppen som har jobbet med utredning av KF /AS mener at ved å organisere kultur, idrett og 

kulturskole inn i et kommunalt foretak KF gir dette fagområdet mer selstendighet. Dette med sine 

fordeler og ulemper som beskrevet i rapporten. En av fordelene er at området får nærmere kontakt med 

de folkevalgte, da KF skal via styret rapportere direkte til kommunestyret og ikke til 

kommunedirektøren. Å skille ut områder av kommuen som har stor andel av salg og billettinntekter, og i 
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noen tilfeller driver i et konkurranseutsatt felt, kan være fordelaktig for kommunen (prioritere andre 

oppgaver). En av ulempene vil i være at KF’et ikke vil være en del av kommunens øvrige 

tjenesteproduksjon, og det vil være litt vanskeligere å trekke på kommunens øvrige ressurser, hvis det 

skulle være nødvendig.  

 

Alt 2: 

Ansatte i kultur og idrett har selv kjørt en intern prosess for å se på alternative måter å fortsette driften i 

ren kommunal regi. Virksomheten presenterer et nytt forslag med fokus på økt samhandling på tvers av 

tjenestene, bedre ressursutnyttelse, bedre tjenestetilbud til innbyggerne og økt økonomisk kontroll. 

Denne modellen viser også en effektivisering ved at virksomhetsleder får helhetlig administrative 

oppgaver som igjen frigjør tid til ansatte med fokus på tjenesteproduksjon. Virksomheten går bort fra 

avdelingslederfunksjoner til direkte økt fokus på fag.  

 

Veien videre: 

 

I saken legges det opp til at kommunestyret ved hjelp av vedlagte alternativ/utredninger har et godt 

beslutningsgrunnlag for å gi kommunedirektøren en videre bestilling på hvilket oppdrag det skal jobbes 

videre med.  

 

I fortsettelsen er det naturlig at de som blir berørt av saken; ansatte, vernetjeneste og tillitsvalgte er med 

i prosessen.  

 

Etter valgt alternativ fremmer kommunedirekøren en politisk sak som skal inneholde de vedtak som er 

nødvendige for å gå inn i evt. ny drift. Her nevnes bla driftsform og økonomi. 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 034 &20  

Arkivsaksnr.: 20/2548    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskap 

Kommunestyret 

 

UTREDNING AV MULIGE ALTERNATIVE ORGANISERINGER AV 

TJENESTEOMRÅDET KULTUR OG IDRETT  

 

Forslag til vedtak: 

 
Kommunestyret ber kommunedirektøren nedsette en arbeidsgruppe bestående av 

arbeidsgiverrepresentanter, vernetjeneste og arbeidstakerrepresentanter, der det jobbes videre 

med alternativene som vist i saksfremlegget.  

 

Kommunedirektøren bes fremme en ny politsk sak, basert på arbeidsgruppens anbefalinger 

som skal inneholde de forslag til vedtak som er nødvendige for iverksettelse av evt. ny/endret 

driftsform. Arbeidsgruppen skal legge en konkret handlingsplan med gevinstrealisering for 

jobben videre. Saken skal også omhandle økonomi. Totalt omfang for varig drift søkes løst 

innenfor dagens rammer. 

 

 

Vedlegg: 

 

 Rapport fra arbeidsgruppen, utrede KF/AS 

 Innspill fra ansatte i kultur og idrett 

 

 
Saksopplysninger:   
 
I forbindelse med FSK-sak 117/20 (30.04.20) Omstillingsutvalgets innstilling til nedtrekk i 

kommunens budsjetter som følge av budsjettvedtaket 2020 - 2024 ble det i punkt 4 vedtatt at: 

 
«Det skal startes en utredning på alternativ organisering av kultur og idrett som også 

inkluderer kommunalt foretak (KF) og kommunalt eid aksjeselskap.» 

 

Kommunedirektøren utnevnte assisteriende kommunedirektør (leder) økonomisjef og 
næringsrådgiver (sekretær) i en arbeidsgruppe med følgende mandat: 

 

«Å utrede mulige alternative organiseringer av tjenesteområdet Kultur og Idrett som også inkluderer 
kommunalt foretak og kommunalt eid aksjeselskap. Frøya storhall er også en del av utredningen.» 

  

I tillegg fikk ansatte i Kultur og idrett i oppgave å se på alternativ organisering av tjenesteområdet der 
dette fortsetter videre som en del av kommunens virksomheter. 

 

Kommunedirektøren har fått to dokumenter i denne saken, begge vedlagt; 

 



 

1. Rapport fra arbeidsgruppen som jobber med utredning av mulighetene med 

kommunalt foretak eller kommunale AS. Arbeidsgruppen utfordret et ekstern part 

som på selvstendig grunnlag fikk i oppdrag å beskrive forskjellene mellom KF og AS i 

kommunal regi. Ekstern part har på eget grunnlag laget en anbefaling. Denne 

rapporten ligger som et vedlegg til arbeidsgruppens notat. Arbeidsgruppen har 

laget en anbefaling ut fra sitt mandat. 

 

2. Kultur og idrett har kjørt en intern prosess for å se på hvordan hvordan 

virksomheten kan organiseres videre som en del av kommunens virksomheter. 

Ansatte har laget en anbefaling ut fra sitt mandat. 

 

 

Vurdering: 

 

I tråd med bestillingen har det kommet inn forslag på flere måter på hvordan Frøya kommune kan 
organisere kultur og idrett. De rapportene som ligger ved saken bereder grunnen godt for det videre 

arbeidet som kan skje innenfor kultur og idrett.  

 

Alt. 1: 
Arbeidsgruppen som har jobbet med utredning av KF /AS mener at ved å organisere kultur, idrett og 

kulturskole inn i et kommunalt foretak KF gir dette fagområdet mer selstendighet. Dette med sine 

fordeler og ulemper som beskrevet i rapporten. En av fordelene er at området får nærmere kontakt 
med de folkevalgte, da KF skal via styret rapportere direkte til kommunestyret og ikke til 

kommunedirektøren. Å skille ut områder av kommuen som har stor andel av salg og billettinntekter, 

og i noen tilfeller driver i et konkurranseutsatt felt, kan være fordelaktig for kommunen (prioritere 
andre oppgaver). En av ulempene vil i være at KF’et ikke vil være en del av kommunens øvrige 

tjenesteproduksjon, og det vil være litt vanskeligere å trekke på kommunens øvrige ressurser, hvis det 

skulle være nødvendig.  

 

Alt 2: 

Ansatte i kultur og idrett har selv kjørt en intern prosess for å se på alternative måter å fortsette 

driften i ren kommunal regi. Virksomheten presenterer et nytt forslag med fokus på økt samhandling 
på tvers av tjenestene, bedre ressursutnyttelse, bedre tjenestetilbud til innbyggerne og økt økonomisk 

kontroll. Denne modellen viser også en effektivisering ved at virksomhetsleder får helhetlig 

administrative oppgaver som igjen frigjør tid til ansatte med fokus på tjenesteproduksjon. 
Virksomheten går bort fra avdelingslederfunksjoner til direkte økt fokus på fag.  

 

Veien videre: 

 
I saken legges det opp til at kommunestyret ved hjelp av vedlagte alternativ/utredninger har et godt 

beslutningsgrunnlag for å gi kommunedirektøren en videre bestilling på hvilket oppdrag det skal 

jobbes videre med.  
 

I fortsettelsen er det naturlig at de som blir berørt av saken; ansatte, vernetjeneste og tillitsvalgte er 

med i prosessen.  

 
Etter valgt alternativ fremmer kommunedirekøren en politisk sak som skal inneholde de vedtak som 

er nødvendige for å gå inn i evt. ny drift. Her nevnes bla driftsform og økonomi. 
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