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FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
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Arkivsaksnr: 
15/205 

Sak nr: 
10/15 

Saksbehandler: 
Frida Hanø Kvingedal 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
10/15 Kommunestyret 26.02.2015 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.01.15  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 15.01.15 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 15.01.15. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
11/15 Kommunestyret 26.02.2015 
 
 
REFERATSAKER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatene tas til orintering. 
 
Vedlegg: 
 
A Årsrapport 2014 fra Kommunalt Brukerråd. 
B Årsrapport 2014 fra Eldrerådet. 
C Kontrollrapport 2014 vedr. Skatteoppkreverfunksjonen for Frøya kommune. 
D Formannskapssak 28/15: Vedr. fordeling av konsesjonsvederlag for nye oppdrettstillatelser i 2014, med 

2 vedlegg: 
 - Tilsvar fra Frøya kommune datert 10.02.15. 
 - Melding om vedtak fra Hitra kommune. 
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FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
26.02.2015 

Arkivsaksnr: 
14/267 

Sak nr: 
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Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
3/15 Eldrerådet 11.02.2015 
3/15 Kommunalt Brukerråd 11.02.2015 
9/15 Hovedutvalg for drift 10.02.2015 
12/15 Kommunestyret 26.02.2015 
 
 
MORGENDAGENS OMSORG EKSTERN VURDERING OG TILRÅDING. NEDSETTING AV 
ARBEIDSGRUPPER MED MANDAT. 
 
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 

 
1. Rapport fra OTV rådgiving AS- datert januar 2015- «ekstern vurdering av tjenestene» tas til 

orientering 
2. Det nedsettes 4 arbeidsgrupper som jobber med kommunens utfordringer.  

a. Utforming av heldøgnsomsorgen 
b. Frivilligheten og pårørendeomsorgen 
c. Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 
d. Tjenester til barn og unge med spesielle behov 

3. Valg av representanter i arbeidsgruppene: 
a. Kommunestyret velger de politiske representantene i arbeidet 
b. Frøya ungdomsråd, Brukerråd/eldreråd velger representanter fra brukersiden   
c. Rådmann velger representanter fra tjenestene 
d. Rådmann sørger også for at tillitsvalgte blir representert i alle gruppene 

Hovedutvalg for drift (HFD) er prosjektets eier, rådmann utnevner en administrativ styringsgruppe. 
Styringsgruppen rapporter månedlig status til HFD. 
 
Enstemmig. 
 
Hovedutvalgets behandling i møte 10.02.15: 
 
Flg. omforente forslag til endring av pkt. 3 bokstav a og b ble fremmet: 

 
3. Valg av representanter i arbeidsgruppene: 

a. Kommunestyret velger de politiske representantene i arbeidet 
b. Frøya ungdomsråd, Brukerråd/eldreråd velger representanter fra brukersiden   

 
Eldrerådet og Brukerrådets uttalelse til kommunestyret: 
 
Eldrerådet og brukerrådet støtter hovedutvalgets innstilling til kommunestyret. 
 
Enstemmig 
 
Forslag til vedtak: 

 
1. Rapport fra OTV rådgiving AS- datert januar 2015- «ekstern vurdering av tjenestene» tas til 

orientering 
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2. Det nedsettes 4 arbeidsgrupper som jobber med kommunens utfordringer.  
e. Utforming av heldøgnsomsorgen 
f. Frivilligheten og pårørendeomsorgen 
g. Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 
h. Tjenester til barn og unge med spesielle behov 

3. Valg av representanter i arbeidsgruppene: 
i. Hovedutvalg for drift velger de politiske representantene i arbeidet 
j. Brukerråd / eldreråd velger representanter fra brukersiden   
k. Rådmann velger representanter fra tjenestene 
l. Rådmann sørger også for at tillitsvalgte blir representert i alle gruppene 

Hovedutvalg for drift (HFD) er prosjektets eier, rådmann utnevner en administrativ styringsgruppe. 
Styringsgruppen rapporter månedlig status til HFD. 
 
Vedlegg: 
 
Rapport fra OTV rådgiving 
 
Saksopplysninger:   
 
Bakgrunn for saken:  
Frøya kommunestyre vedtok i møte 27/9-12, sektorplanen helhetlig omsorgsplan for Frøya kommune 2012-

2011. Denne er førende for kommunens helse og omsorgstjeneste. I ettertid har samhandlingsreformen «inntatt» 
norske kommuner, og som Frøya kommunens omsorgsplan skisserer, har den nye reformen krevd omstilling av 
kommunehelsetjenesten på Frøya. Tjenestene har jobbet aktivt med dette, og mot de øvrige målene og tiltakene i 
planen. Noen mål er nådd, andre ikke. 
 
Statlige myndigheter har nå bedt kommunen starte forberedelsene til «morgendagens omsorg» - her skisseres det 
nye og store utfordringer i fremtiden for kommunene innenfor de kommunale pleie – og omsorgstjenestene. 
 
Omsorgsplan 2015 og 2020 beskriver en utvikling der kravene til kommunal helse og omsorg stadig økes. St. 
Melding 29- «morgendagens omsorg» er en mulighetsmelding som kommer med forslag til hvordan kommunene 
kan innrette seg framover. 
 
Når kommnen nå skal inn i en betydelig og utfordrende prosess med å forme kommunens svar på 
«morgendagens omsorg» er det klart behov og ønske for i størst mulig grad å involvere ansatte, samt lokale 
bruker og interesseorganisasoner videre i planporsessen. Slik involvering handler om å skape forståelse for 
nødvendige og ønskede endringer. Videre hander det om å få gode råd- til både selve prosessen og den 
fremtidige utforminga av tjenesten. Sist, men ikke minst hander det om et samspill mellom offentlig omsorg, 
frivillighet og påørende for å sikre framtidige gode tjenestrer til kommunens innbyggere.  
 
Med dette som bakteppe ble OTV rådgiving AS i desember 2014 innleid for å foreta en ekstern analyse av drift, 
struktur, kompetanse og ressursbruk i Frøya kommunes helse- og omsorgstjeneste.  
 
Analysen skulle, i tillegg til hovedfokus på helse og omsorg, også inkludere en vurdering av samhandlingen med 
oppvekstsektoren når det gjelder tilbudet til utsatte barn og unge, og hvordan oppveksttjenestene framstår som 
forebyggende og mestringsorientert nok, eller kun har fokus på faglige opplæringsmål. Utfordringene med multi-
nasjonalitet i gruppen barn og unge, og for helse/omsorgstjenestene, skulle også trekkes inn i analysen. Dette 
aspektet ble tatt inn da dette er en utfording både lokalt i kommunene, men også en nasjonal trend. 
 
OTV rådgiving har basert sin analyse på følgende: 

• Skriftlig materiell- tilsendt fra kommunen- som viser organisering, kompetansesammensetning, 
rutinebeskrivelser etc.  

a) kommunebesøk: møter med ledere fra helse og omsorg samt fra oppvekst, barnevern, 
skolehelsetjeneste og andre samhandlende tjenesteområder. Møter tillitsvalgte for de ansatte i 
helse og omsorg.Samtaler med nyetablerte felles forvaltningsenhet med Hitra. Fellesmøte med 
de politiske sektorutvalgene for helse og omsorg samt oppvekst. Eget møte med rådmannen 
sammen med sektorsjefene. Møte med brukerorganisasjonene samlet. 
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• Innhenting av styringsdata fra relevante kilder, KOSTRA, folkehelsedata, data fra NAV og 
videregående opplæring etc.  

OTV rådgiving har nå kommet med sine anbefalinger.  
 
Med OTV`s anbefalinger, og tidligere skisserte utfordringer som grunnlag, anbefaler rådmannen 
følgende plan for videre arbeid: 
 
Kommunestyret oppnevner til sammen 4 arbeidsgrupper til å jobbe med utvalgte tema knyttet til kommunens 
utfordringer.  
 
Forslag til arbeidsgrupper: 

1. Utforming av heldøgnsomsorgen 
2. Frivilligheten og pårørendeomsorgen 
3. hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 
4. Tjenester til barn og unge med spesielle behov 

 
Gruppene konstituerer seg selv med en leder og en sekretær. Gruppen skal levere en sluttrapport. Alle gruppene 
starter med å gjennomgå mandatet – definere og konkretisere oppgaven, og lage en fremdriftsplan - denne skal 
sjekkes ut og godkjennes av styringsgruppen. Arbeidet løses av gruppa innenfor tidsrammen november 2015. 
 
Gruppene tar med seg i arbeidet de forslag som framkommer i rapport fra OTV rådgiving.  
Gruppene tar med i seg arbeidet «helhetlig omsorgsplan» 

 
Gruppa bes før endelig oppstart av arbeidet vurdere om noe av arbeidsgruppas mandat best løses i et samarbeid 
med andre. 

 
Arbeidet skal munne ut i et skriftlig forslag til strategi for perioden 2016 - 2028, og med angitte tiltak, for 
perioden 2016 – 2021. 

 
Fremdriftsplan for arbeidet ble vedtatt i HFD 25.11.14: 
 

Milepæl Dato Resultat 
 

MP-1 November 2014 Informasjon og drøfting i hovedutvalg, brukerråd og 
eldreråd om prosessen «morgendagens omsorg» 

MP-2  Januar/februar 2015 Analyse gjennomgås. Beslutning om prioriterte tema i 
planprosessen. Dialogmøte, oppstart planprosess   

MP-3 Februar 2015 Oppnevning av lokale arbeidsgrupper for de ulike 
samspilltema. 

MP-4 April 2015 Rapport, med forslag til prioriterte tiltak og innsatsområder 
fra arbeidsgruppene. 

MP-5 August 2015 Sluttarbeid i arbeidsgruppene 
Presentasjoner/nytt dialogmøte 

MP-6 September 2015 Utarbeidelse av revidert plan 
Politisk behandling 

MP-7  
 

Oktober 2015 Høring 

 
MP-8 

 
November 2015 

 
Sluttbehandling i politiske nemnder, råd og utvalg  
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Forslag til arbeidsgrupper med mandat: 
 
Arbeidsgruppe 
 

Mandat  Rådmannens  
Forslag 

 
1.Utforming av 
heldøgns-
omsorgen 
 

 
*Fremme forslag til hvordan Frøya kommune skal dekke 
kommunens behov for heldøgns omsorg i perioden 2016 – 2028 
samt prioriterte tiltak for perioden 2016 til 2021, herunder : 
 
*Vurdere mulig omlegging av driften innenfor det totale antall 
plasser i demensomsorgen og somatiske tilbud 
 
* Det bygningsmessige- funksjonelt? (Frøya sykehjem er 30 år, 
bygningsmessig trenger bygget «et løft» ) 
  
*Er det behov for flere heldøgnsboliger 
*Hvordan tilrettelegge tilbudet i øyrekka 
*Hvordan få til et enda sterkere fokus på forebyggende og 
helsefremmende arbeid i fremtiden 
 
*Forslag til oppgavedeling mellom det offentlige og private ved 
evt utbygging og framtidig drift 

 
6-7 stk 
PLO leder 
Fagperson/ansatt 
Rekr/tilfl.sjef 
Fagperson teknisk 
Tillitsvalgt 
Politiker 
Bruker/repr 
Andre? 

 
2.Frillighet 
Pårørende-omsorg 

 
*Legge en strategi for formalisert samarbeid mellom Frøya 
kommune og de ulike lokale lag – og brukerorganisasjoner, 
herunder også de som representerer pårørendeomsorgen 
 
*Jobbe fram forslag til hvordan Frøya sykehjem kan oppleves 
som: det åpne sykehjemmet 

 
*Herunder samspill i bruk av lokalene til Frøya sykehjem. Dette 
innebærer mellom annet å foreslå tilpasninger for å skaffe rom for 
pårørende og frivillige i sykehjemmet i det daglige. 
 
*Bidra i prosess fram mot at Frøya sykehjem blir sertifisert som 
livsgledesykehjem 

 
*Vurdere opprettelse av velferdsråd/pasientombud- og finne 

deres plass og bidrag i frivilligarbeidet – som del av samlet 

frivilligstrategi  

 
6 – 7 stk 
VL kultur/næring 
Frivilligsentralen 
Ansatt   
Tillitsvalgt 
Politiker 
Bruker/repr 
Andre? 

 
3.Hverdags-
rehabilitering/ 
Velferds-
teknologi 

 
*Fremme forslag til kommunens strategi i videre arbeid knytta til 
velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering (fortsettelse av 
prosjekt «hverdagsrehabilitering) 
* Hvordan ta i bruk hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi – 
funksjonelle boliger i alle aldre 
 
*Vurdere om det skal startes et lokalt arbeid med å øke 
tilgjengeligheten i eksisterende boliger gjennom et prosjektarbeid 
knytta opp mot Fylkeskommunens og Husbankens prosjekt: 
- Kunnskap til rett tid – funksjonsattest for bolig 
 
 

 
6-7 stk 
Rådgiver SU 
VL fam/helse 
Ansatt/fagperson 
Tillitsvalgt 
Politiker 
Bruker/repr 
Andre? 

 
4.Tjenester til 
barn og unge med 
spesielle/ 
sammensatte 

 
* Hvordan få til et forpliktende/samordet samarbeid mellom 
oppvekst og helse og omsorg, livsfasetenking for å forebygge 
framtidige ressurskrevende brukere  
 

 
6-7 stk 
VL oppvekst 
VL hab/rehab 
BF tjenesten 
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behov Gruppa bes for øvrig arbeide med å fremme forslag til: 
 
*Forpliktende samarbeid mellom PLO/helse og oppvekst for 
planlegging av gode livsløp for barn og unge med spesielle behov 
 
*Samarbeid for å bygge felles kompetanse og kompetansemiljø 
for ansatte som jobber med barn og unge med spesielle behov 
 
*Samarbeid om den daglige oppfølgingen av de aktuelle brukerne 
med fokus på samhandling, kvalitet og kostnadseffektivitet 

Fagperson (er) 
Tillitsvalgt 
Politiker 
Bruker/repr 
Andre? 

 
Rådmannens videre tilrådinger basert på rapport fra OTV rådgiving: 
 

1. Kommunestyret på Frøya anbefales å vedta strategisk utviklingsretning for kommunens helse- og 
omsorgstjenester. Hva skal kjennetegne daglig tjenestepraksis? Hvilke kvalitative kjennetegn skal 
tjenestene ha? Hvilke forventninger kan innbyggerne ha til kommunens ansvar, og hva må den enkelte 
fortsatt ta et ansvar for? 

a. Rådmannens anbefaling: Dette punktets ses i sammenheng med arbeidet som er påbegynt i 

pågående prosjekt: «administrativ utvikling» her utarbeides det serviceerklæringer og 

tjenestebeskrivelser. Hovedutvalget vil få disse til behandling – og vil da danne grunnlaget for 

en diskusjon om kvalitet på tjenestene. Ansvar for oppfølging ligger til rådmannen. 

 
2. Hverdagsmestring vedtas som den bærende strategien i alle helse- og omsorgstjenester. Mestring også 

som grunnholdning i oppvekstsektorens daglige tjenesteadferd. 
a. Rådmannens anbefaling: Tas inn i mandatatet til arbeidsgruppe 3   

 
3. Skolehelsetjeneste, barnevern og annen kompetanse med aksjer opp mot barn, må jobbe bedre 

tverrfaglig i praksis sammen med barnehage og grunnskole, og ikke bare ut fra eget fagståsted. Samt - 
skolehelsetjenesten spesielt bør styrkes og bli mer aktivt brukt for å utvikle leke-, lærings- og mestrings-
miljøet for alle barn og unge på Frøya. Samarbeid med frivillige organisasjoner rettet mot barn og unge, 
er her en avgjørende strategi. 

a. Rådmannens anbefaling: Tas inn i mandatet til arbeidsgruppe 4 som må se dette i 

sammenheng med oppstart av familiens hus og det eksisterende folkehelsearbeidet. 

 
4. Frøya kommune lager egen utbyggingsplan for varierte type boformer som tilbud til både eldre og 

yngre tjenestemottakere som har et reelt behov for heldøgns tjenester. Kommunen inngår samarbeid 
med private utbyggere når det gjelder sentralt beliggende, universelt utformet boligmasse som alternativ 
bolig for de som ønsker en bedre tilrettelagt bolig for fortsatt egenmestring og for å unngå utvikling av 
hjelpebehov, samt ta en gjennomgang av Frøya Sykehjems bygningsmasse for en teknisk vurdering av 
muligheter for renovering, eventuelt sanering for å bygge nytt. I samme prosjekt bør kommunen ta 
stilling til sykehjemmets framtidige rolle, og hvor mange «plasser» som kommunen trenger, i 
kombinasjon med flere omsorgsboliger. 

a. Rådmannens anbefaling: Tas inn i mandatet til arbeidsgruppe 1 

I tillegg bør gruppa vurdere følgende: 

- Dette bør vurderes å tas med i kommunedelplan for Sistranda. 

- Sees opp mot vedtatte boligplanen. 

- Helhetlig omsorgsplan og boligplan må ses i sammenheng. 

- Teknisketat må ivareta en bygningsteknisk vurdering og legge plan for videre arbeid ut fra funn 

som gjøres. 

 
5. Frøya kommune oppretter dialog med frivilligsamfunnet for å styrke frivillig deltakelse i å skape 

trygghet og aktivitet for brukere med behov for kommunale tjenester. Kommunens tjenester utvikler 
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arbeidsmåter som ivaretar behovet for å dokumentere hva frivillige kan bidra med, og gir frivillige rom 
for å bidra opp mot enkeltbrukere. 

a. Rådmannens anbefaling: Tas inn i mandatet til arbeidsgruppe 2. 

 

6. Når kommunen skal revidere sine rekrutterings- og kompetansestrategier, bør kommunen vise vilje til 
utvidelse av kompetansespennet inn til tjenestene. Type kompetanse som trengs skal behovsbaseres og 
ikke baseres på tradisjonell hjemmelsstyring. 

a. Rådmannens anbefaling: Må ses i sammenheng med kompetansekartleggingen som er på tur å 

starte opp, med tanke på bruk av verktøy for denne jobben.  Det skal utarbeides en 

kompetanseplan som inneholder spesifikke rekrutteringsstrategier rundt dette med helhetlig 

tenkning. Ansvar for oppfølgig ligger til rådmannen. 

 
7. Lederrollene i helse og omsorg bør tydeliggjøres og gis rom for å utøve endringsledelse. Merkantile og 

administrative oppgaver bør ivaretas av andre kompetansegrupper, i mindre grad helse- og 
omsorgskompetanse. 

a. Rådmannens anbefaling: Ses i sammenheng med jobben som gjøres i administrativ utvikling, 

prosjektgruppe 2, Prinsipper i 2 – nivå modellen. Ansvar for oppfølging ligger til rådmannen. 

 
8. Forebyggende folkehelsearbeid som en av 4 hovedsatsinger i samfunnsdelen i kommuneplanen, bør 

være et utmerket utgangspunkt for at alle sektorer og deltjenester dokumenterer sine og felles tiltak 
rettet mot å unngå negativ utvikling av innbyggernes helse. 

a. Rådmannens anbefaling: Folkehelsearbeider som per i dag er godt i gang må bli mer synlig i 

hele organisasjonen. Ansvar for oppfølging ligger til rådmannen. 

Vurdering: 
 
St. Melding 29- «morgendagens omsorg» er en mulighetsmelding som kommer med forslag til hvordan 
kommunene kan innrette seg framover. Frøya kommune må nå ta tak i denne muligheten og stake ut kursen for 
helse og omsorgstjenesten de neste årene. Rådmann ønsker i den forbindelse å nedsette 4 arbeidsgrupper som 
jobber med kommunens konkrete utfordringer. Rådmann foreslår at hovedutvalg for drift velger de politiske 
representantene i arbeidet, brukerråd og eldreråd velger representatnter fra brukersiden og at rådmann velger 
representanter fra faget. Rådmannen sørger også for at tillitsvalgtorganet blir representert i alle gruppene.  
 
Rådmann foreslår at hovedutvalg for drift er prosjektets eier, og rådmann utnevner en administrativ 
styringsgruppe. Arbeidsgruppene/styringsgruppen melder status i arbeidet tilbake til hovedutvalg for drift – i 
hvert møte frem til november.  
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FRØYA KOMMUNE 
Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 
26.02.2015 

Arkivsaksnr: 
15/114 

Sak nr: 
13/15 

Saksbehandler: 
Mona Åsen 
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OPPRETTELSE AV NY FASTLEGEHJEMMEL VED FRØYA LEGEKONTOR  
 
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
Det opprettes 50 % fastlegehjemmel ved Frøya legekontor fra 01.03.15. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det opprettes 50 % fastlegehjemmel ved Frøya legekontor fra 01.03.15. 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune ved virksomhetsleder Familie og helse gjennomførte den 21.01.15 et samarbeidsutvalgsmøte 
med alle legene ved Frøya legekontor, der det ble konkludert med at det er behov for økning av den totale 
fastlegehjemmel med 50 %.  
 
Bakgrunn for behovet er at det er og har over tid vært stort arbeidspress på grunn av økende folketall.  To leger 
har vaktfritak og avvikler flere fridager på grunn av alder (over 60 år), dette medfører økt belastning på de 
øvrige legene. Ved å øke fastlegehjemmel vil det være med på å rekruttere yngre allmennleger, og kontinuiteten 
blant legene vil også virke forebyggende ved å øke antall fastlegehjemmel ved legekontoret. Bedre kapasitet vil 
også bedre tilbudet til befolkningen på Frøya og det vil føre til at ventetiden for å komme til lege vil reduseres. 
 
I kommunebarometeret for 2014 er Frøya kommune plassert som nr. 154 av 428 kommuner, med en scor på 2,8 
på en skala fra 1 til 6, det 1 er lavest. Dette forteller at det per i dag ikke er mye ledig kapasitet på listene til 
fastlege, for 2014 utgjorde dette bare 3 %. Disse tallene har vært stabil over mange år.  
 
Kommunen har plikt etter § 3 i forskrift om fastlegeordning i kommunene å tilby sine innbyggere tilgang på åpne 
fastlegelister. Denne forskriften sier følgende: 
§ 3. Retten til å stå på liste hos fastlege:  

Enhver som er bosatt i en norsk kommune, har rett til å stå på liste hos fastlege. Som bosatt regnes den som i 

folkeregisteret er registrert som bosatt i en norsk kommune. Rett til å stå på liste hos fastlege har også 

asylsøkere og deres familiemedlemmer når de er medlem av folketrygden, jfr. forskrift av 15. april 1997 nr. 315 

om trygderefusjon for asylsøkere og deres familiemedlemmer. Den som har rett til å stå på liste hos fastlege, 

kan fremsette legeønske. Legeønsket skal søkes etterkommet så langt det er ledig plass på fastlegens liste unntatt 

i de tilfeller som følger av reglene i denne forskrift. Den som ikke selv velger fastlege, vil bli plassert på listen til 

fastlege med ledig listeplass. Den som ikke ønsker å være tilknyttet fastlegeordningen, gir melding om dette til 

kommunen.  

 

Kapittel 4, § 11 i samme forskrift regulerer kommunens plikt til å ha tilstrekkelige fastlegelister og sier følgende: 
 § 11. Ansvar for organiseringen av fastlegeordningen: 

Kommunen skal tilrettelegge fastlegeordningen, herunder inngå avtaler med et tilstrekkelig antall leger om 

deltakelse i ordningen. I tillegg må det være ledig kapasitet på listene slik at befolkningens rettigheter etter §§ 5 

og 6 i denne forskriften ivaretas.  
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Vurdering: 
 
Per i dag er det 4,3 fastlegehjemmel ved Frøya legekontor, og det er ingen vakanse. 
Frøya kommune er en kommune i vekst, og for å kunne ivareta dagens innbyggere samt møte fremtidig 
bosetning i kommunen, vurderes det som nødvendig å øke fastlegehjemlene i kommunen. Frøya legekontor har 
behov for økning av fastlegehjemmel for å sikre at det er nok legeressurser til å dekke oppgaver tilknyttet til 
kurativt legearbeid, offentlige legeoppgaver og andre oppgaver, herunder legevakt. Økning av legehjemmel vil 
også bidra til at fastlegene har fler ledige plasser på sine lister, noe som kan være utfordrende å overholde i dag 
jmf. § 3 i forskrift om fastlegeordning i kommunene. 
 
Rekruttering av personer med god kompetanse er en utfordring for en kystkommune. Satsning på å rekruttere 
yngre allmennleger er viktig med bakgrunn i at det ved legekontoret nå er tre fastleger som er over 60 år. Og å 
behold ansatte med god kompetanse kan være en utfordring hvis arbeidsforholdene ikke er forenelig med et 
privat liv. Med økning av fastlegehjemmel vil blant annet vaktbelastningen og arbeidshverdagen for alle legene 
bli redusert, som vil føre til økt trivsel og muligheten for at de ansatte bli på Frøya slik at en unngår stadige 
utskiftninger av leger og bruk av vikarbyrå. 
 
Opprettelsen av selve fastlegehjemmel krever ingen kostnad. Basistilskuddet som per 1. juli 2014 utgjør kr 
421/listepasient, går inn i kommunens regnskap. Dette benyttes til å dekke legenes driftskostnader. 
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PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE - FRØYA KOMMUNE  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Plan for kommunal beredskapsledelse i Frøya kommune tas til orientering. 
 
Enstemmig.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Plan for kommunal beredskapsledelse i Frøya kommune tas til orientering. 
 
Vedlegg: 
 
Plan for kommunal beredskapsledelse. 
 
Saksopplysninger:   
 
Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap er svært viktig. Det er mange aktører som spiller avgjørende 
roller i dette arbeidet og kommunen er avhengig av god kommunikasjon, klare ansvarslinjer og god samhandling 
for å lykkes i dette arbeidet.  
Frøya kommune har et viktig ansvar for beredskap og er pålagt beredskapsplikt etter sivilbeskyttelsesloven. 
Kravet er å sikre et systematisk og helhetlig samfunnsikkerhetsarbeid.  
 
Kommunen sitt ansvar er beskrevet i veileder for forskrift til lov om kommunal beredskapsplikt:  
 
«Kommunen har et generelt og runnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet 

innenfor sine geografiske områder. Alle uønskede hendelser skjer i en kommune, og kommunene utgjør det 

lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen og spiller en avgjørende rolle i alt beredskapsarbeid» 
 
Plan for kommunal beredskapsledelse er en overordnet plan som sammen med fagplaner for beredskap, 
utarbeidet av kommunens forskjellige virksomheter, utgjør kommunens totale beredskapsplanverk.  
 
En krise defineres som ulykker og andres påkjenninger som i art eller omfang går ut over det som regnes som 
normalrisiko og normalbelastning i fredstid.  
 
Vurdering: 
 
Etter brannen i januar 2014 har rådmannen bredt evaluert Frøya kommunes plan for kommunal 
beredskapsledelse. Rådmannen har fått tilbakemelding fra ledelsen, virksomhetsledere, ansatte og frivillige. 
Dette har resulterte i at plan for kommunal beredskapsledelse har blitt noe endret.  
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Følgende større endringer er foreslått:  
1. 2.1: Målsettingen med planen er klarere beskrevet med henvisninger til forskrift til lov om kommunal 

beredskapsplikt.  
2. 2.3: Klar gjennomgang av hvem som sitter i den kommunale beredskapsledelsen.  
3. 3.1.2: Klar gjennomgang av hvem som skal motta beskjed ved en krise.  
4. 3.2.2: Større møter og orientering til media holdes i kultur- og kompetansesenteret.  
5. 3.2.2: 2 Satellitt telefoner kjøpes inn.  
6. Vedlegg 1(s.8): Beredskapsledelsen er utvidet med vara for stedfortreder. Dette er gjort da vi erfarte at 

når en krise går over tid, og en i beredskapsledelsen ikke er tilstede, må stedfortreder få avlastning.  
7. Vedlegg 1(s.9): Roller og ansvar for hvert enkelt medlem i beredskapsledelsen er beskrevet.  
8. Vedlegg 1 (s.10): alle involvertes e-post adresser er redigert.  
9. Vedlegg 3 (s.15): Kriseledelsen og andre ansatte skal få tilbud om debrifing.  
10. Vedlegg 4 (s.16): Oppholdssted for evakuerte er beskrevet med telefonnummer.  
11. 7.3: Sammenkalling av kriseteam: Telefonnummer til vakthavende lege og kriseteamets leder er lagt 

inn.  
12. 8.3 Loggskjema for kriseledelse: det er nedsatt tre personer som har ansvar for loggføring i 

dataprogrammet (CIM). 
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VEINAVN PÅ FRØYA - VIDERE ARBEID  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Kommunestyret viser til arbeidet med veinavn og til innsigelser og innspill som er kommet etter at 

klagefristen var ute.  
2. Da leder av navnekomiteen har trukket seg, vedtar kommunestyret å legge ned komiteen. 

3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp saka, avholde møte med grendelagene og fremme endelig 
sak for formannskapet. 

 
Enstemmig. 
 
Formannskapets behandling i møte 17.02.15: 
 
Sekretær i veinavngruppa Kitt Julie Hansen ga orientering vedr. veiadresseringsprosjektet. 
Eget notat ble lagt ved til rådmannens orientering. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Kommunestyret viser til arbeidet med veinavn og til innsigelser og innspill som er kommet etter at 

klagefristen var ute.  
2. Da leder av navnekomiteen har trukket seg, vedtar kommunestyret å legge ned komiteen. 

3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp saka, avholde møte med grendelagene og fremme endelig sak for 
formannskapet. 

 
Vedlegg: 
Ingen. 
 
Saksopplysninger:   
 
Arbeidet med veinavn på Frøya ble igangsatt i 2003. Arbeidet stoppet opp og ble gjenopptatt i 2011. Komiteen 
er nær sluttføring av arbeidet. I 2014 begynte de første veiskiltene å komme opp.  Umiddelbart førte dette til 
reaksjoner og diskusjoner i flere grender, og ordfører og rådmann har mottatt flere innspill. Ordfører ba 
rådmannen se på saka, og formannskapet ble orientert om situasjonen i møte 14.januar d.å. Etter denne 
orienteringen trakk leder av komiteen, Helge Borgen, seg fra komiteen.   

Vurdering: 
 
Navnekomiteen har hatt en stor og til dels vanskelig jobb. Det er mange avveininger som må gjøres, bl.a. i møte mellom det 
som til daglig har vært brukt som veinavn, rettskrivingsleder og faglige råd fra språkrådet. 

Rådmannen tar til etterretning at flere grendelag mener de har fått for lite informasjon og muligheter til innspill underveis i 
navneprosessen. Det er også skapt tvil om språkrådets rolle og mandat.  
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Etter som Helge Borgen har trukket seg fra komiteen, finner rådmannen det formålstjenlig å legge ned komiteen. Helge 
Borgen er også leder av hovedutvalget for drift, der prosjektet har vært politisk forankret. Ut fra denne situasjonen, finner 
rådmannen det riktig å legge ned navnekomiteen og at ansvaret for endelige vedtak nå legges til formannskapet. 
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HØRINGSUTTALELSE - FORVALTNINGSPLAN OG SKJØTSELSPLAN FOR VERNEOMRÅDENE 
I FROAN  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Frøya kommune glad for at det nå foreligger et utkast til forvaltningsplan og skjøtselsplan for 

verneområdene i Froan, men er kritisk til den korte høringsfristen som er satt. 
2. Det burde vært foretatt en grundig evaluering av hvordan vernet har fungert siden 1979 og fram til i 

dag. Denne evaluerningen skulle vært bakgrunnen for en forvaltningsplan. 
3. Forvaltningsplanen må inneholde en større drøfting og konkrete mål på bosetting i Froan. Tiltak må 

skje lokalt for å bygge opp et inntektsgrunnlag og skape arbeidsplasser for de som er bosatte i 
Froan. Dette må sees i sammenheng med det som bl.a. skjer i Frøya ved Frøya vidergående skole, 
Frøya kultur- og kompetansesenter, Blått kompetansesenter som er under bygging og det planlagte 
senteret Froheim på Sørburøy. 
Ved å gi lokalbefolkningen fordeler av vernet, vil dette gi et mer positivt syn på vernet. 

4. Utfordringer med mye gås i beiteområdene må avklares. Eiendomskartene må oppdateres for Froan. 
5. Det må gis rom for fornuftige installasjoner som midlertidige samlekve og leskur også i reservatet, 

uten å søke dispensasjon. Forvaltningsplanen må her kunne gi retningslinjer for hva som er tillatt. 
Ved behov må det også tillates å nødfore husdyr, det er krav at husdyrholder skal fore dyra når 
beite er utilgjengelig ved for eksempel snø- og isdekke. 

6. Hensikten med en forvaltningsplan burde være på et mer åpent grunnlag å drøfte balansen mellom 
bruk og vern i vernesonen. Dessuten står det ikke noe i verneforskriften om at oppdrett ikke er 
tillatt. Forvaltningsplanen sier det er tillatt med oppdrett der det er dyrlivsfredning, men såfremt det 
ikke forstyrrer dyre- og fugleliv unødvendig. Dette er en upresis formulering, og det må komme på 
plass mer presise retningslinjer over hvilke tiltak som ikke er tillatt. Man må også ta høyde for den 
utviklingen som skjer innen havbruksnæringen.  

7. Det må avklarers tydeligere med forsvaret om bruken av skytefeltet. Bruk må ikke forekomme i 
yngle- og hekketid. 

8. Brenning som skjøtsel må tilpasses lokale forhold. Det må brennes når det er bløtt i bakken og mot 
vinden for å sikre at mosen blir fjærnet. Arbeidet må utføres av fagfolk. 

9. Det må følge med økonimiske midler til gjennomføring av tiltak i Froan. 
 
Enstemmig. 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommune glad for at det nå foreligger et utkast til forvaltningsplan og skjøtselsplan for 
verneområdene i Froan, men er kritisk til den korte høringsfristen som er satt. 
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2. Det burde vært foretatt en grundig evaluering av hvordan vernet har fungert siden 1979 og fram til i 
dag. Denne evaluerningen skulle vært bakgrunnen for en forvaltningsplan. 

3. Forvaltningsplanen må inneholde en større drøfting og konkrete mål på bosetting i Froan. Tiltak må 
skje lokalt for å bygge opp et inntektsgrunnlag og skape arbeidsplasser for de som er bosatte i Froan. 
Dette må sees i sammenheng med det som bl.a. skjer i Frøya ved Frøya vidergående skole, Frøya 
kultur- og kompetansesenter, Blått kompetansesenter som er under bygging og det planlagte senteret 
Froheim på Sørburøy. 
Ved å gi lokalbefolkningen fordeler av vernet, vil dette gi et mer positivt syn på vernet. 

4. Utfordringer med mye gås i beiteområdene må avklares. Eiendomskartene må oppdateres for Froan. 
5. Det må gis rom for fornuftige installasjoner som midlertidige samlekve og leskur også i reservatet, uten 

å søke dispensasjon. Forvaltningsplanen må her kunne gi retningslinjer for hva som er tillatt. Ved behov 
må det også tillates å nødfore husdyr, det er krav at husdyrholder skal fore dyra når beite er 
utilgjengelig ved for eksempel snø- og isdekke. 

6. Hensikten med en forvaltningsplan burde være på et mer åpent grunnlag å drøfte balansen mellom bruk 
og vern i vernesonen. Dessuten står det ikke noe i verneforskriften om at oppdrett ikke er tillatt. 
Forvaltningsplanen sier det er tillatt med oppdrett der det er dyrlivsfredning, men såfremt det ikke 
forstyrrer dyre- og fugleliv unødvendig. Dette er en upresis formulering, og det må komme på plass mer 
presise retningslinjer over hvilke tiltak som ikke er tillatt. Man må også ta høyde for den utviklingen 
som skjer innen havbruksnæringen.  

7. Det må avklarers tydeligere med forsvaret om bruken av skytefeltet. Bruk må ikke forekomme i yngle- 
og hekketid. 

8. Brenning som skjøtsel må tilpasses lokale forhold. Det må brennes når det er bløtt i bakken og mot 
vinden for å sikre at mosen blir fjærnet. Arbeidet må utføres av fagfolk. 

9. Det må følge med økonimiske midler til gjennomføring av tiltak i Froan. 
Vedlegg: 
 
1. Høringsbrev, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 15.12.2014 
2. Forvaltningsplan for verneområdene i Froan - Høringsforslag 
3. Skjøtselsplan for verneområdene i Froan - Høringsforslag 
 
Linker: 
Kampen om gråsonene - Oppdrett i Froan landsapsvernområde.  
Rapport fra Bygdeforskning 8/09 
http://d3861196.hosted418.moonrocketadmin.net/filarkiv/2009/12/15/14b275161deb52.pdf 
 
Saksopplysninger:   
 
Se vedlagte utkast til forvaltnigsplan og skjøtselplan for verneområdene i Froan. 
 
Frøya kommune har den 15.12.2014 mottatt brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, hvor de ber om 
høringsuttalelse til forvaltningsplan og skjøtselplan for verneområdene i Froan (vedlegg 1).  
Fristen for uttalelse er i utgangspunktet 13. februar, men Frøya kommune har fått utsettelse slik at saken kan 
behandles i formannskap og kommunestyre. 
 
Arbeidet med forvaltningsplanen har pågått over lengre tid, men et høringsutkast ble oversendt Direktoratet for 
naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) 27. januar 2012. Endelig godkjenning av høringsdokumentet ble 
oversendt fra Miljødirektoratet til Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 28.10.2014. 
 
Forvaltningsplanen beskriver hva som er tillatt og hva som er forbudt gjennom verneforskriften. I 
forvaltningsplanen foreslås det flere tiltak for å ivareta verneverdiene innenfor verneområdene. 
Forvaltningsplanen er utarbeidet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.  
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Skjøtselsplanen er laget for å gi retningslinjer for skjøtselen av det spesielle kulturlandskapet i Froan, der 
kystlynghei utgjør den viktigste naturtypen. Skjøtselsplanen er utarbeidet av Anders Bryn ved Norsk institutt for 
skog og landskap.  
 
Froan 
Froan landskapsvernområde, naturreservat og dyrelivsfredningsområde ble opprettet i 1979. I 
formålsbestemmelsen for disse verneområdene blir det særlig vist til at området utgjør et viktig leve- og 
yngleområde for fugl og sel og til at det utgjør et egenartet kystlandskap. 
 
Verneområdene dekker den nordlige delen av øyrekka nord for Frøya og sjøområdene rundt og mellom øyene. 
Naturreservatet er ca. 400 km2 og omfatter en rekke mindre øyer, skjær og fløer. Landskapsvernområdet 
omfatter et areal på ca. 122 km² rundt de større øyene i den sørøstlige delen av verneområdene. Øyer som var 
bebodde på vernetidspunktet er imidlertid holdt utenfor landskapsvernområdet. Dyre- og plantelivsfredninga 
dekker landskapsvernområdet, de bebodde øyene, et område rundt øyværet Halten helt nordøst i øyrekka, samt 
en sone på 2 km rundt naturreservatet og landskapsvernområdet. 
(verneforskriften ligger som vedlegg 1 til forvaltningsplanen, side 133) 
 
Froan er viktig både som hekke-, myte- og overvintringsområde for en rekke arter sjøfugl. Det fremkommer for 
eksempel at ca. 4 % av den estimerte hekkebestanden av rødlistearten makrellterne hekker i området, og at Froan 
på grunn av fravær av mink utgjør et viktig hekkeområde for rødlistearten teist. Det er videre kasteplasser for 
selartene steinkobbe og havert innenfor verneområdene, mens oter er vanlig.  
 
Vurdering: 
 
Det er positivt at det nå kommer på plass en forvaltningsplan og skjøtselsplan for Froan. 
 
Høringsfristen er 13. februar, men kommunen har fått utsatt denne slik at vi har muligheten til å behandle saken i 
formannskap og kommunestyret. Vi oppfatter høringsfristen som for kort til å få til en mer omfattende 
behandling av forvaltningsplanen. Vernet ble opprettet i 1979, men utkast til verneplanen kommer først 36 år 
etterpå, og da får kommune bare noen få uker på behandlingen. 
 
I Froan pågår det en sak om grenseendring. Endringsforslaget innebærer at et areal på ca 7 km2 rundt øyværet 
Halten innlemmes i landskapsvernområdet, som erstatning for to områder på til sammen ca 0,2 km2 som tas ut av 
landskapsvernområdet for å benyttes til fiskeoppdrett. Frøya kommune behandlet høringsuttalelsen i FSK den 
16.09.2014 og KST den 25.09.2014. Saken er ikke ferdigbehandlet (saksnr i ESA 12/1350, sak 116/14). 
 
Evaluering av vernet i Froan 
Det er ikke foretatt en grundig evaluering av hvordan vernet i Froan har fungert i 36 år, og hvilke konsekvenser 
og endringer det har fått for området. Kommunen savner en slik grundig evaluering. 
 
Bosetting  
En viktig forutsetning for fredningsvedtaket var at det ikke skulle svekke livs- og næringsgrunnlaget for 
befolkningen på Froan. Dette fremgår uttrykkelig av den kongelige resolusjonen som var selve 
grunnlagsdokumentet for fredningsvedtaket. Så snart vedtaket var gjort virket det som miljøforvaltningen glemte 
denne viktige forutsetningen, nemlig at det ikke skulle være et rent vernevedtak – men en kombinasjon av bruk 
og vern. 

Det er et uttalt satsninsgområde i Frøya kommune at det skal bo folk i Froan. Utkastet har i alt for liten grad en 
offensiv drøfting av hva som bør gjøres for å stimulere næringsaktivitet i verneområdet, og på den måten sikre 
bosetting og forutsetningene for vernevedtaket.  Frøya kommune mener også at fortsatt bosetting i Froan vil 
være positivt for opprettholdelse av vernet.  

For å ha bosetting i Froan er det nødvendig med arbeidsplasser. Det er flere tiltak i forvaltningsplana som kan 
være med å skape lokal aktivitet. De mest åpenbare muligheter for sysselsetting vil være fiske, oppdrett og 
reiseliv. Videre må informasjon og tilsyn legges lokalt, og gi stillingsressurs i for eksempel Froheim som skal 
bygges på Sørburøya. Dette gjelder også forskning og undervisning.  
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Rådmannen vil også minne om at forskningsrådet nå er iferd med å få en base på Frøya som et resulatet av 
arbeidet med Kultur- og kompetansesenteret og Blått kompetansesenter. Hvilke positive ringvirkninger kan dette 
få for bosettingen i Froan? 

Ved å gi lokalbefolkningen fordeler av verneområdet, får vernetanken større legitimitet og vil kunne gi et mer 
positivt syn på vernet.  

Landbruk 
Den største utfordringen som landbruket har i Froan i dag er grågåsbestanden som er helt ute av kontroll. 
Beitene er så befengte med gåsemøkk at det er et spørsmål om tid før det bryter ut sykdom på sau eller gås eller 
at mattilsynet forbyr saueholderne å benytte slike beiter til sauebeite. 
 
Landbruk og fiske, gjerne i kombinasjon er den menneskeskapte aktivitet som har påvirket landskapet i Froan 
mest. 
 
Kartsituasjonen for Froan setter begrensninger for forvaltning av jordbruket. Særlig er de mange umatrikulerte 
jordsameiene en stor utfordring. Videre mangler det grenser og mange eiendommer står fortsatt som dødsbo eller 
de har uavklarte eierforhold.  
 
Det er ikke grunnlag for å tro at det har vært kontrollert lyngbrenning som på Vestlandet i Froan. Mest 
sannsynlig har det vært brent av en mer tilfeldig karakter.  
 
I et område med store miljøverdier, bør summen av fordeler ved brenning av røsslyng kunne vurderes opp mot 
de miljømessige ulemper som aske og sot opp i atmosfæren og brenning av jordsmonn gir. Lyngbrenning er et 
håndverk som må kunnes om det skal gi minimale miljøulemper og tilsvarende fordeler for jordbruk og fugleliv. 
 
Det meste av brukbar torv i Froan er tatt ut og brukt til brennsel. Først ble det tatt torv av grunneierne og 
torvrettshaverne på de beste områdene. Så ble det stukket opp og ned torv, helst av folk som ikke hadde 
torvrettigheter, på de mindre øyer og holmer. Det var for eksempel folk fra Åfjord og Bjugn som var på 
Sørburøya og tok torv (Asbjørn Melkvik). Som kulturminne er torvbankene interessante der det etter flere 
hundre år, fortsatt vises hvor myrkanten opprinnelig gikk. 
 
Naturreservatet bør beites for å kunne opprettholde tradisjonelt kystbeitelandskap. 
 
Det må gis rom for fornuftige installasjoner som midlertidige samlekve og leskur, også i reservatet, uten å søke 
dispensasjon. Forvaltningsplanen må her kunne gi retningslinjer for hva som er tillatt, for å hindre unødvendig 
byrokrati for de som har dyr i Froan. Ved behov må det også tillates å nødfore husdyr, det er krav at 
husdyrholder skal gjøre det ved behov. 
 
Forvaltningsplana nevner videre at det skal stimuleres til tradisjonell jordbruksdrift som ikke endrer landskapets 
karakter nevneverdig. I dag er det heller blitt slik at i de fleste tilfeller er mangel på tiltak som gjør at landet er i 
ferd med å gro igjen. Det er spådd at klimaet blir mildere og da vil også Froan få sin del av gjengroinga. I Frøya 
er det plantet ca. en million sitkagran fra 70-tallet og utover. En stor del av disse vokser godt og lite er tatt ut. 
Sitkagrana sette voldsomt med frø som sprer seg med vind, fugl og mennesker. Spesielt i områder uten 
husdyrbeite.  
 
Skytefelt 
Det er kun Sjøforsvaret som har direkte hjemmel til å gjennomføre øvelser i naturreservatet. 
Forvaltningsplanen har ikke fått på plass konsekvenser av kampflybase på Ørlandet.  
Det har nå vært en sak i Bjugn kommune hvor oppdrettsanlegg har fått pålegg om å avslutte virksomhet pga 
militær aktivitet. Det må komme på plass retningslinjer for praksis, slik at havbruk og militær aktivitet kan ha 
sameksistens. 
Skytefelt i et naturreservat er vanskelig å akseptere for folk flest, og strider i mot folks rettsoppfatning. Militær 
aktivitet har store påvirkninger på området.  
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Fiske/havbruk/oppdrett 

Fiskeri og havbruk er, og har vært, to bærebjelker for vår samfunnsutvikling. I dag er 
havbruksnæringen selve motoren for næringsutvikling på Frøya, men også kamskjell, sjøkreps, 
taskekrabbe og etter hvert tare/tang er og vil bli viktige profilråstoff for regionen. Havbruk og fiskeri 
vil, etter all sannsynlighet, være styrende for verdiskapningen på Frøya fremover både på kort og lang 
sikt. En stadig økende global befolkningsvekst vil trolig medføre at markedet for sjømat også vil øke 
fremover. Viktige fokusområder er tilrettelegging av areal, rammebetingelser, arbeidskraft, kunnskap 
og kompetanse, profilering og marked (utdrag fra Strategisk næringsplan 2014 -2018 for Frøya). 

Marin Strategiplan Trøndelag 2011-2014 er en viktig overordnet regional føring som er forankret i en felles 
fylkesplan for Trøndelag og er et styringsdokument for økt verdiskapning innen marin sektor i Trøndelag. 

Trøndelag skal bli verdens ledende og mest bærekraftige havbruksregion og Norges viktigste på deler av den 

øvrige marine sektor.  

Det må sees på muligheten for bruk av arealet til framtidig næring, og ikke da bare dagens løsninger. Det er stor 
sannsynlighet for at andre former for oppdrett enn hva vi kjenner i dag vil komme, både med hensyn til arter og 
tekniske løsninger. Det er mye som skjer i den blå sektoren, og det forventes en stor vekst. Utviklingen går i den 
retning av at anleggene plasseres lenger ut i havet. 
 
I Frøya er oppdrett helt klart den viktigste næringen, og dermed avhengig av arealer til sjøs. Mye av de grunne 
havområdene i Frøya er vernet i Froan. 
 
Verneforskriften har ganske liberale regler for tradisjonelt fiske samt for landbruk – men tar ikke eksplisitt høyde 
for havbruk. Det er ganske spesielt at utkastet til forvaltningsplan uten nærmere begrunnelse sier nei til havbruk i 
verneområdet med den begrunnelse at det ikke har hjemmel i verneforskriften. Hensikten med en 
forvaltningsplan burde være på et mer åpent grunnlag å drøfte balansen mellom bruk og vern i vernesonen. 
Dessuten står det ikke noe i verneforskriften om at oppdrett ikke er tillatt. På det tidspunkt hvor verneforskriften 
ble gitt, hadde man ikke utstyr for å drive oppdrett i dette område. 

I landskapsvernområder som er oppretter de senere årene er det satt av egne sone for oppdrett, etter at regjering 
og storting åpnet eksplisitt for dette under behandlingen av kystsonemeldingen i år 2000. 

Forvaltningsplanen sier det er tillatt med oppdrett der det er dyrlivsfredning, men såfremt det ikke forstyrrer 
dyre- og fugleliv unødvendig. Dette er en upresis formulering, og det må komme på plass mer presise 
retningslinjer over hvilke tiltak som ikke er tillatt. Man må også ta høyde for den utviklingen som skjer innen 
havbruksnæringen. Det er stadig strukturendringer, og en lite statisk næring. 

Ramsar 

Froans Ramsar status tilsier også en mer balansert drøfting av forholdet mellom bruk og vern. 
Ramsarkonvensjonen har som sin «grunnlov» at det i områder som kommer inn under konvensjonen skal åpne 
for «klok bruk», det vil si næringsvirksomhet, menneskelig aktivitet mm som kan forenes med den beskyttelse 
man her ønsker å gi verdifulle våtmarksområder. Utkastet viser at miljøforvaltningen er klar over dette, men 
utkastet bærer i liten grad preg av hvordan miljøforvaltningen ser for seg at livs- og næringsgrunnlaget i Froan 
skal ivaretas. 

Søppel 

Forvaltningsplana sier at kartlegging av prioriterte områder for rydding av søppel skal skje i samarbeid med 
Frøya kommune. Bare kartlegging og beregning av mengde er en arbeidskrevende oppgave. For en del år siden 
ble en av de flere hundre strender i Froan ryddet for å få en ide om hvor mye flyteavfall som finnes. Det ble 
samlet sammen 40 m3 bare på denne stranda. Oppsamling og fjerning av søppel er arbeidskrevende og forbundet 
med store kostnader. Det er imidlertid ikke gitt noen økonomiske rammer for verken kartlegginga eller 
oppsamlinga. 
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Skjøtselsplan for verneområdet i Froan 
Skjøtselsplana er detaljert og godt gjennomarbeidet. 
 
På grunn av at kartsituasjonen i Froan er mangelfull blir også jordbruksareala som er gjengitt i AR 5 upresise. 
Det bør legges inn som en del av skjøtselen av området at AR 5 og eiendomsforholda rettes opp. Dette for å 
kunne utføre en forsvarlig forvaltning av området. 
 
Angående skrot i sjøen, så er det blitt merkbart mindre de siste åra. Om grunnen er mindre søppel eller om det er 
syd-østlige vinder som er skylden er uvisst.  
 
Det må gis rom for mekanisk fjerning / lyngslått av lyng og mose. Brenning forurenser og sender næringsstoffer 
og sot ut i miljøet. Det er i hvert fall feil å brenne på telen for da er gjerne mosen frosset og vil ikke bli brent.  
 
Boks 5: I skjøtselsplana bør kanskje stå mer åpen så vi kan skaffe oss egne erfaringer. 
 
Salixarter spres lett med beltemaskiner, gravemaskiner og brukt jordbruksredskap. 
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GODSTRANSPORT I ØYREKKA  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune viser til de utfordringer man har med godstransport i øyrekka og da særlig til/fra Froan 
etter at knutepunktet for ruteopplegget ble flyttet fra Sistranda til Dyrøya. Her må det snarest finnes 
løsninger både på land og ikke minst på Frovær som ivaretar de krav man må kunne stille til sikker og 
ikke minst hygienisk håndtering av matvarer, samt transport av større godsmengder. 
Disse løsninger må skje i samarbeid mellom AtB, FosenNamsos Sjø og evt. private aktører på Dyrøya 
f.eks. SeaShell. Dette må være på plass når nye ruter settes i drift fra 6. april og Frøya kommune 
v/Trafikkrådet vil gjerne innta en aktiv rolle for å komme frem til tilfredsstillende løsninger.  
Fra kommunens side er det imidlertid et klart prinsipp at de løsninger som velges må være i regi av den 
transportøren som har konsesjon og uten kostnader for Frøya kommune, så lenge dette er et 
fylkekommunalt samband. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune viser til de utfordringer man har med godstransport i øyrekka og da særlig til/fra Froan etter at 
knutepunktet for ruteopplegget ble flyttet fra Sistranda til Dyrøya. Her må det snarest finnes løsninger både på 
land og ikke minst på Frovær som ivaretar de krav man må kunne stille til sikker og ikke minst hygienisk 
håndtering av matvarer, samt transport av større godsmengder. 
Disse løsninger må skje i samarbeid mellom AtB, FosenNamsos Sjø og evt. private aktører på Dyrøya f.eks. 
SeaShell. Dette må være på plass når nye ruter settes i drift fra 6. april og Frøya kommune v/Trafikkrådet vil 
gjerne innta en aktiv rolle for å komme frem til tilfredsstillende løsninger.  
Fra kommunens side er det imidlertid et klart prinsipp at de løsninger som velges må være i regi av den 
transportøren som har konsesjon og uten kostnader for Frøya kommune, så lenge dette er et fylkekommunalt 
samband. 
 
Vedlegg: 
 
Interpellasjon fra Frøya Høyre 
Svar fra Ordfører 
 
Saksopplysninger:   
 
Etter at det nye ruteopplegget til øyrekka med knutepunkt på Dyrøya ble satt i drift, har det vært en stor 
utfordring angående godstransporten. Dette gjelder ikke minst transport av ferskvare utover til Froan, da man 
ikke har kjøleanlegg hverken på kaia eller ombord i Frovær. I tillegg til hadde man utfordringer vedrørende fisk 
fra Froan som skulle videre innover fra Dyrøya og ble stående på kaia. 
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Frøya Høyre hadde med bakgrunn i dette en interpellasjon i kommunestyret hvor man stilte spørsmål omkring 
hele godstransporten og hvor man ønsket en utredning om hvordan denne saken kan løses. 
 
Vurdering: 
 
Frøya kommune v/trafikkrådet har ved flere anledninger tatt opp spørsmålet omkring godstransporten både med 
AtB, Fylkeskommunen og FosenNamsos Sjø. Dette medførte at man i dag har en avtale med SeaShell når det 
gjelder lossing og kjøling av fisk fra øyrekka. Dette har fungert bra etter at denne ordningen ble igangsatt. 
 
For transport av andre varer til sørværa(Mausund og Sula) så går denne transporten på hjul og er dermed løst, 
bortsett fra at man har en del utfordringer når det gjelder ruteopplegget. Slik det er i dag så starter ferga i rute fra 
Lomsøya kl. 09.00 på hverdager unntatt på fredag. Ferga har imidlertid liggekai på Dyrøya og går derfra ca. kl. 
07.45 og til Lomsøya for å starte ruta kl. 09.00. Her får hverken biler eller passasjerer være med denne turen, da 
den ikke ligger inne i det opprinnelige anbudet. Bakgrunnen for dette er at ved anbudsutlysingen så var det 
forutsatt at ferga skulle ha liggekai på Sula. Slik det nå foregår så står godsbilen på Dyrøya allerede når ferga går 
tom til Lomsøya kl. 07.45 og kommer først med ferga  kl. 10.30 via Lomsøya til Mausundvær. Dette skaper 
selvsagt frustrasjon og synes totalt unødvendig. På fredag som er den store «handledagen» så får ikke COOP 
Mausund sine varer før kl. 14.10 på ettermiddagen, som følge av at ferga ikke tar passasjerer eller biler med på 
turen utover fra Dyrøya for å starte ruta på Lomsøya.  
 
Det samme gjelder for siste tur til Lomsøya på kveld og så retur fra Lomsøya til liggekai på Dyrøya. Turen fra 
Lomsøya til Dyrøya går med tom ferge.  
 
Her må det skje en endring slik at man unngår at ferga går tom på denne strekningen to ganger pr. dag og dette 
er spilt inn til AtB senest fra Trafikkrådets møte den 05.02.2015. 
 
Den største utfordringen for gods er imidlertid til/fra Froan. Som ovenfor nevnt har man løst transporten av fisk 
fra Froan i og med avtalen som er inngått med SeaShell. Imidlertid er utfordringene for godstransporten når det 
gjelder større volum med f.eks. byggevarer, samt ferskvare utover fremdeles ikke løst. Dette har gått bra nå i 
vinter med lave temperaturer, men det må løses med kjøling både på land og om bord i båten fra våren og utover 
sommeren/høsten. 
 
Det vil i denne sammenheng være naturlig at man også her ser på en løsning i samarbeid med Sea Shell når det 
gjelder både kjølevarer og større godsmengder som f.eks. byggevarer. Slik det er i dag kommer alle mindre 
varer/ferskvarer i traller som trilles om bord over ferjelemmen. Dette har medført nestenulykker i og med store 
høydeforskjeller ved flo/fjære. 
Denne løsningen må derfor erstattes av en sikrere håndtering av disse varene. 
Selv om man løser kjøleproblematikken på land så vil man fremdeles ha en utfordring på Frovær, hvor 
ferskvarene må stå ute på dekk på varme sommerdager uten noen beskyttelse. Her må det finnes løsninger enten 
ved kjølehetter eller at det bygges et eget kjølerom. Slik det fungerer i dag vil alle kjølevarer få en forringet 
kvalitet og også mindre holdbarhet. Ansvaret for tilstrekkelig kjøling på båten må være ansvaret til transportøren 
og denne løsningen må finnes i samarbeid mellom AtB og FosenNamsos Sjø. 
 
For annet større gods må det inngås en avtale med SeaShell om at lasting/lossing kan foregå fra samme kai hvor 
man i dag mottar fisk. Utfordringen her er at Frovær da må anløpe to kaier som betyr en lengre tid ved kai og 
som derfor går utover ruteproduksjonen. Dette må kunne løses ved små endringer i ruteopplegget når det gjelder 
liggetid på Dyrøya. 
 
Rådmannen er av den oppfatning at godstransporten, særlig til Froan på langt nær tilfredsstiller de krav man må 
kunne stille til sikker og ikke minst hygienisk håndtering av matvarer, samt transport av større godsmengder. Det 
må her kunne finnes løsninger i samarbeid mellom AtB, FosenNamsos Sjø og private aktører på Dyrøya som 
f.eks. SeaShell. Dette må være på plass når nye ruter settes i drift fra 6. april og Frøya kommune v/Trafikkrådet 
vil gjerne innta en aktiv rolle for å komme frem til tilfredsstillende løsninger. Fra kommunens er det imidlertid et 
klart prinsipp at de løsninger som velges må være i regi av den transportøren som har konsesjon og uten 
kostnader for Frøya kommune, så lenge dette er et fylkekommunalt samband.  
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SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN - FULLFØRING  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Kommunestyret viser til saksutredningen og mener at utbyggingen av Sæthervågen fiskerihavn m/flytekai 
må fullføres i samsvar med vedtak i kommunestyret sak 79/14. Her ligger eneste fiskerimottak på fast 
Frøya og som er svært viktig for fiskerinæringen i Frøya. 
 
Manglende finansiering pga. av redusert statstilskudd for 2015 finansieres ved bruk av ubrukte 
lånemidler, mot tilbakeføring i 2016 når endelig avklaring om statstilskudd for 2016 foreligger.  
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets behandling i møte 17.02.15: 
 
Repr. Arvid Hammernes ba om at hans habilitet blir vurdert da han som tjenestemann har jobbet med saken 
tidligere. Repr. Hammernes ble enstemmig erklært inhabil i sakens behandling. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Formannskapet viser til saksutredningen og mener at utbyggingen av Sæthervågen fiskerihavn m/flytekai må 
fullføres i samsvar med vedtak i kommunestyret sak 79/14. Her ligger eneste fiskerimottak på fast Frøya og som 
er svært viktig for fiskerinæringen i Frøya. 
 
Manglende finansiering pga. av redusert statstilskudd for 2015 finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler, mot 
tilbakeføring i 2016 når endelig avklaring om statstilskudd for 2016 foreligger.  
 
Vedlegg: 
 
Søknad om tilskudd fra Kystverket til fullføring av Sætervågen havn 
 
Saksopplysninger:   
 
I k-sak 79/14 ble følgende vedtak fattet når det gjelder fullføring av Sætervågen fiskerihavn: 
 
Frøya kommunestyre viser til saksutredningen og mener at utbyggingen av Sætervågen fiskerihavn m/flytekai 

må fullføres. Her ligger eneste fiskerimottak på fast Frøya og som er svært viktig for fiskerinæringen i Frøya. 

Med bakgrunn i nytt kostnadsoverslag og søknad om tilskudd fra Kystverket, vedtar kommunestyret å 

etterbevilge kr. 19.754.179.90 inkl. mva til Sæthervågen som finansieres på følgende måte: 

Tilskudd fra Kystverket  kr.   8.227.095.00 

Momskompensasjon  kr.   3.821.154.00 

Låneopptak   kr.   7.705.930.90 

Til sammen    kr. 19.754.179.90 

 
Med bakgrunn i dette vedtaket ble det søkt om tilskudd fra Kystverket. Det ble ved Statsbudsjettet for 2015 
bevilget tilskudd på kr. 1.080.000,-. Dette betyr at vi har en manglende finansiering på kr. 7.147.000,-. 
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Vurdering: 
 
Vi har vært i kontakt med Kystverket og de har åpnet for at vi nå på nytt søker om tilskudd til fullfinansiering av 
prosjektet, da med bakgrunn i flytekaier som skal være liggekaier for fiskebåtene, samt noe utbedring av 
allmenningskaia. Søknaden er utarbeidet og vedlegges saksutredningen. Søknadsfrist er 1. mars og svar på 
søknaden vil først foreligge ved fremlegging av statsbudsjettet for 2016. Dette betyr at vi ikke har svar på om vi 
får fullfinansiert prosjektet i henhold til vedtatt finansieringsplan i K-sak 79/14. Kystverket har i møte med 
administrasjonen signalisert at de vil stille seg positiv til søknaden, da dette er en viktig fiskerihavn for Frøya. 
Det må også tillegges at vi i tillegg til dette prosjektet også søker om tilskudd til liggekai på Sistranda. Begge 
søknadene vil bli oversendt innen fristen 1. mars 2015. 
 
Vi er nå i en situasjon hvor vi ikke har finansiering for fullføring av prosjektet i henhold til forutsetning om et 
statstilskudd på kr. 8.227.000,-. Vi har muligheter for å stoppe deler av prosjektet, da vi foreløpig ikke har bestilt 
flytekaiene, reparasjon av allmenningskai, samt dekke(asfalt) på den nye kaia. Imidlertid må utdypingen 
fullføres, nor som medfører en kostnad på ca. kr. 500.000,-, samt at kaia allerede er fullført eksklusive 
toppdekke. Fullføringen av kaia var allerede på det nærmeste fullført da statstilskuddet ble fremlagt, sli at det 
uansett har/vil påløpe utgifter på ca. kr. 3,9 mill. som uansett må finansieres dersom anlegget stoppes. Da vil 
ikke flyteakaier være bygd og heller ikke fullføring av vedlikeholdet på allmenningskaia.. I den nye søknaden 
som nå oversendes til Kystverket er vedlikeholdet av allmenningskaia redusert i forhold til opprinnelig budsjett, 
da denne reparasjonen vil bli omsøkt på et senere tidspunkt i forbindelse med den kommunale bevilgning til 
allmenningskaier som er lagt inn i økonomiplanperioden. 
 
Som det fremgår ovenfor så er det fullt mulig å stoppe deler av utbyggingen i påvente av behandling av 
tilskuddsøknaden til Kystverket. Dette vil imidlertid medføre noe kostnadsøkning i forhold til at man har en 
kontinuerlig fremdrift. Uansett må man imidlertid mellomfinansiere deler av utbyggingen ca. kr. 3,9 mill før evt. 
innvilgning av omsøkte tilskudd. 
 
Rådmannen er av den formening at Sætervågen fiskerihavn må fullføres som planlagt og at manglene 
finansiering pga. av redusert statstilskudd for 2015 midlertidig finansieres ved bruk av ubrukte lånemidler fra 
prosjekt som ikke er igangsatt eller hvor midler er til gode, mot tilbakeføring i 2016 når endelig avklaring om 
statstilskudd foreligger.  
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GODKJENNING AV FORPROSJEKT FOR LIGGEKAI PÅ SISTRANDA  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Teknisk forprosjekt for liggekai på Sistranda, datert 11.12.2014 godkjennes som fremlagt, med de 
endringer som er redegjort for i saksfremlegget. 
 
Det søkes om tilskudd fra Kystverket på inntil 75% av kostnaden som er beregnet til  
kr. 48.380.000,-. For å kunne få prosjektet realisert hurtigere bes rådmannen innhente anbud på 
detaljprosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter så snart som mulig. Det forutsettes en 
fremdrift slik at prosjekteringen inkl. anbudsdokumentene skal være ferdig til utsending senest ved 
fremlegging av statsbudsjettet for 2016. 
Utgiftene dekkes over budsjettposten for liggekai på Sistranda, hvor det for 2015 er bevilget kr. 1 mill. 
Realiseringen av liggekaia forurensetter at søknaden om støtte fra Kystverket innvilges. 
 
Enstemmig. 
 
Formannskapets behandling i møte 17.02.15: 
 
Flg. omforente forslag til tillegg ble fremmet: 

 
«Realiseringen av liggekaia forurensetter at søknaden om støtte fra Kystverket innvilges.» 
 
Forslag til vedtak: 
 
Teknisk forprosjekt for liggekai på Sistranda, datert 11.12.2014 godkjennes som fremlagt, med de endringer som 
er redegjort for i saksfremlegget. 
 
Det søkes om tilskudd fra Kystverket på inntil 75% av kostnaden som er beregnet til  
kr. 48.380.000,-. For å kunne få prosjektet realisert hurtigere bes rådmannen innhente anbud på 
detaljprosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter så snart som mulig. Det forutsettes en fremdrift slik at 
prosjekteringen inkl. anbudsdokumentene skal være ferdig til utsending senest ved fremlegging av statsbudsjettet 
for 2016. 
Utgiftene dekkes over budsjettposten for liggekai på Sistranda, hvor det for 2015 er bevilget kr. 1 mill. 
 
Vedlegg: 
 
Teknisk forprosjekt for liggekai på Sistranda, datert 11.12.2015 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommunestyre vedtok i 2013 å utrede muligheter for en liggekai i området Nesset – Hamarvik for større 
båter. Det ble nedsatt en gruppe bestående av representanter fra rederinæringen, Frøya Næringsforum og 
kommunen. I tillegg skulle man benytte seg av kompetansen til Trondheim Havn. 
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Det ble tidlig klart at det mest aktuelle alternativet var på Sistranda i forbindelse med den eksisterende moloen 
og det ble gitt et oppdrag til Norconsult for å utarbeide et skisseprosjekt og senere et forprosjekt for en liggekai 
som på yttersiden hadde plass til 2 større båter, hver på inntil 100 meter. 
Dybden på kai skulle være på -8 meter LAT. På innsiden av kaia skulle også være muligheter for anløp av båter, 
men da for mindre båter og med en dybde ved kaia på -6 meter LAT. 
 
Vurdering: 
 
Forprosjektet er nå ferdigstilt og vi er nå i gang med å utarbeide søknad til Kystverket for tilskudd til kaia. 
Søknadsfrist er 1. mars for tildeling av midler i forbindelse med statsbudsjettet for 2016 som behandles til høsten 
2015. 
 
Forprosjektet viser en total kostnad for hele prosjektet på kr. 42.530.000,- ekskl. mva. I siste møte i 
prosjektgruppa ble det fra rederinæringen vist til de restriksjoner man har når det gjelder smitteproblematikk 
innen oppdrettsnæringen. Fendringen på kaia er planlagt med dekkfendring, noe som er uheldig i forhold til 
utfordringer man har når det gjelder smittefare. Det foreslås derfor en endret fendring som vil øke kostanaden 
med kr. 5 mill. Rådmannen mener at dette må legges inn i kostnadene, slik at man tilfredsstiller de krav man har 
for å hindre smitte. I tillegg er det fra de fremtidige brukerne av kaia bedt om en økt kapasitet for uttak av 
landstrøm i forhold til det som er forutsatt i forprosjektet. Økt kostnad er beregnet til kr. 850.000,-. 
I kommunens budsjett for 2015 er det avsatt kr. 1 mill til videre detaljprosjektering og utarbeidelse av 
anbudsdokumenter, samt at det for 2016 er avsatt kr. 21,5 mill til utbygging. Det forutsettes videre et betydelig 
tilskuddsbeløp fra Kystverket. 
 
I forbindelse med Kystdirektøren sitt besøk til Frøya høsten 2013 ble behovet for liggekai understreket både fra 
kommunen og ikke minst rederinæringen og med bakgrunn i dette ble det så besluttet å utrede en mulighet for 
liggekai. 
 
Det prosjektet som nå foreligger er i samsvar med næringens ønske, både når det gjelder plassering og ikke 
minst utførelse. Ved den plassering som er valgt kan denne løsningen skape en småbåthavn helt innerst mot land 
under forutsetning av at småbåtforeningen foretar mudring. Dette er drøftet med småbåtforeningen som er enig i 
denne løsningen og som vil være med å løse deler av foreningens behov for flere småbåtplasser. Dette er et 
prosjekt som fullt ut må bekostes av småbåtforeningen og vil ikke berøre selve utbyggingen av liggekaia og 
bruken av denne. 
 
Søknad til Kystverket er som tidligere nevnt under utarbeidelse og vil bli oversendt innen fristen på 1. mars 
2015. For at man ikke skal miste tid når det gjelder utbygging av liggekaia så foreslår rådmannen at de midler 
som er bevilget i 2015-budsjettet benyttes til detaljprosjektering, slik at prosjektet kan sendes ut på anbud så 
snart tilsagn om tilskudd fra Kystverket foreligger. 
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SAMARBEID INNEN BRANN- BRANNSYN SNILLFJORD-FRØYA- HITRA  
 
 
Vedtak: 
 
1. Brannforebyggende personell i Frøya og Hitra kommuner underlegges Sør-Fosen feiervesen fra 1. 

januar 2015. Eksisterende stillingsressurser på forebyggende samt leder forebyggende i hver av 
kommunene, dv. 70 % stillingsandel overføres til Sør-Fosen feiervesen fra hver av kommunene 
Frøya og Hitra fra samme dato. 

2. Gjenværende reststillinger på 30 % i hver av kommune skal ivareta de lovmessig definerte leder 
beredskapsfunksjonene i den enkelte kommune   

3. Det fremlegges egen sak for kommunestyrene om en sammenslåing av Frøya og Hitra brann- og 
redningstjeneste våren 2015, sammenslåingen tenkes gjennomført samtidig med innføring av nytt 
nødnett i regionen, antatt innført høsten 2015.   

 
Enstemmig.  
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Brannforebyggende personell i Frøya og Hitra kommuner underlegges Sør-Fosen feiervesen fra 1. januar 

2015. Eksisterende stillingsressurser på forebyggende samt leder forebyggende i hver av kommunene, dv. 
70 % stillingsandel overføres til Sør-Fosen feiervesen fra hver av kommunene Frøya og Hitra fra samme 
dato. 

2. Gjenværende reststillinger på 30 % i hver av kommune skal ivareta de lovmessig definerte leder 
beredskapsfunksjonene i den enkelte kommune   

3. Det fremlegges egen sak for kommunestyrene om en sammenslåing av Frøya og Hitra brann- og 
redningstjeneste våren 2015, sammenslåingen tenkes gjennomført samtidig med innføring av nytt nødnett i 
regionen, antatt innført høsten 2015.   

 
Vedlegg: 
 
Ingen. 
 
Saksopplysninger:   
 
Regionen Snillfjord - Hitra – Frøya har hatt utfordringer knyttet til tjenesteområdene Brann- Feiing og Brannsyn. 
Ut i fra dette har det vært ført en del samtaler rundt samarbeid mellom de 3 kommunenes administrasjoner og en 
felles ROS-analyse for de tre kommunene er utarbeidet. I ettertid har Snillfjord kommune etablert et samarbeid 
med Orkdal kommune innenfor fagfeltet brann og er som sådan ikke lenger aktuell partner i et regionalt 
samarbeid med Hitra og Frøya.  
 
Brannsjefene på Frøya og Hitra har ført samtaler om mulighetene for et utvidet samarbeid innenfor brann- og 
redning, fra før er det et operativt samarbeid mellom Hitra og Frøya på feiing gjennom Sør-Fosen feiervesen.  

Regionen ønsker å beholde kvalifisert fagpersonell i stillingene både innenfor feiing og brann. Pr. dags dato er 
det tilsatt 2 feiere i 100 % stillinger i Sør-Fosen feiervesen som administrativt er underlagt brannsjefen på Hitra.  
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Nå fremmes det ønske om et utvidet samarbeid rundt tjenestene for blant annet å skape et utvidet brannfaglig 
arbeidsmiljø. Spesielt det å rekruttere samt beholde brannsynspersonell med oppgave brannsyn i særskilte 
brannobjekt har vært en utfordring siden dette er mindre stillingsbrøker i «ensomme» stillinger.   

I første omgang tenkes det her på samarbeid innen brannsynsoppgavene, men et fullt sammenslått brann- og 
redningsvesen vurderes også innen et kort tidsperspektiv. Tidsperspektivet defineres av når et nytt nødnett fysisk 
innføres og er operativt over kommunegrensene.    

Nye oppgaver 

NOU (Norges offentlige utredninger) 2012:8 sammen med Stortingsmelding 35 (2008-2009) oppstiller nye 
oppgaver for fremtidens brann- og redningstjeneste, dette gjelder innenfor samfunnssikkerhet lokalt, regionalt og 
nasjonalt i relasjon til kommunal beredskapsplikt.  

Endringer i oppgaver og nye krav til kompetanse vil fremover gi nye utfordringer for brannvesenene, relatert til 
mer spesialiserte og komplekse oppdrag. Følgende eksempel understrekes i NOU 2012:8: 

- Trafikkulykker inkludert tunge kjøretøy 
- Livbergende innsats ved drukningsulykker 
- Tauredning 
- Innsats rasulykker 
- Behandling farlige stoffer 
- Spesielt for vår region – lange og bratte undersjøiske tunneler 
- Utvidet innsats i forbyggende arbeid ut i fra sårbarhetsanalyser 

Dagens oppstillinger innenfor brann/ feiing på Frøya og Hitra:   

 

4.1.1 Forebyggende brann 

  Frøya  Hitra Totalt 

Antall innbyggere, 3 kvartal 2014  4.606  4.567 9173 

Antall §13-objekter  54  40 94 

 

4.1.2 Feiing 

 Frøya Hitra Totalt 

Piper totalt 1576 1692 3268 

Piper feid i 2013 298 209 507 

 

4.1.3 Beredskap: 

  Frøya  Hitra  Totalt 

Antall 
utrykninger pr. 
1. des. 2014 

  

63 

  

56 

 

 

 

119 

Antall 
øvingstimer pr. 
mann i 2014 

  

30 

  

20 

 

 

 

 

Kort beskrivelse 
av vaktordning 

 4-delt 
OB-

vakt, 3 

 4-delt 
OB-
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mann 
h.tider  

vakt,  

 

 4.3  Personell (krav/reelt) 
 Frøya Hitra  Total

t 

Ansatte totalt 36 32  68 

Brannsjef 0,2 

 

0,2  0,4 

Leder forebygg. 0,2 0,2  0,4 

Forebyggende 0,4 0,4  0,8 

Leder beredskap 0,2 0,2  0,4 

     

Utrykningsleder 4 4  8 

Brannkonstabel 32 27  59 

Feier-/feierlærling    2 

 
Vurdering: 
Kommunenes administrasjon har registrert at sannsynligheten for snarlig inntredende av utredet samarbeid i 
orkdalsregionen pr. dags dato ikke er realistisk. Nå er det innmeldt behov som kommunene i vår region må løse 
og da har det vært et administrativt fokus på en organisering som på et senere tidspunkt eventuelt kan 
inkorporeres i et større tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen.     
 
Tematikken i diskusjonene mellom kommunenes administrasjoner har avdekket følgende løsninger  

1. Feiing 

Hitra og Frøya kommuner har allerede etablert Sør- Fosen Interkommunale feiervesen.  

Selskapet har 2 ansatte i fulltid og styret består av de 2 kommunenes brannsjefer 

   

2. Mulige løsninger brannsyn   

Oppgaveporteføljen til Sør-Fosen Interkommunale feiervesen utvides til også å omfatte brannsyn i 
særskilte brannobjekt. I dag samarbeider brannsynspersonellet i de 2 kommunene i en viss grad om 
brannsynene, men dette er ingen formell samarbeidsrelasjon. Ved et utvidet samarbeid overføres de 2 
kommunens ressurser inn i Sør-Fosen Interkommunale feiervesen hvorpå hver av kommunene beholder 
en 30 % stillingsressurs som ledere beredskap internt i hver kommune.  
  
Sør-Fosen Interkommunale feiervesen vil i ettertid bestå av 2 feiere i 100 % stilling samt 2 
brannsynspersonell som til sammen innehar 140 % stilling. En slik konstellasjon vil borge for utvidet 
fagmiljø for hele tjenesten og gjør tjenestene mer robust. En slik løsning bør inntre fra årsskifte 2014/15 
og er et tiltak som etterspørres av kommunenes brannsynspersonell.    
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3. Mulige løsninger brann-/redningsvesen 

Regionens brann-/ redningsvesen omorganiseres totalt i tråd med delprosjekt Tjenestesamarbeid i 
Orkdalsregionen sone Frøya, Hitra og Snillfjord. Nå har Snillfjord kommune innledet et samarbeid med 
Orkdal på brann hvilket gjør samarbeid innover mindre aktuelt. Benytter Sør-Fosen feiervesen (endrer 
navn og funksjon) som overbygning med eget styre. Organiseringen kan eventuelt tre inn i samarbeid 
Orkdalsregionen dersom dette blir aktuelt på et senere tidspunkt. Dette innebærer et totalt samarbeid 
innenfor brann- redning/brannsyn/ feiing, dvs. et sammenslått brann- og redningsvesen i de to 
kommunene.  

Effekt:  

- All tjenesteproduksjon (feiing/ brannsyn/ utrykning) underlegges en administrasjon 
- Utrykningsenhetene beholder sine lokaliteter  
- Tilnærming til hel-stillinger medfører bedret fagmiljø. 
- Økt mulig ressurstilgang for alle kommunene ved hendelser 
- Mer robust organisering for de 2 kommunene innenfor lovpålagt tjenesteproduksjon innen fagområdet 
- Forenkling rekrutteringsarbeid  

Sone Hitra/Frøya/Snillfjord: forebyggende kontor «kysten», feiere, Hoved brannstasjonene Frøya og Hitra 
samt bistasjoner/depot i h.h.t. ROS-analyse. Denne soneinndelingen er i tråd med hovedprosjekt 
Tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen, delprosjektrapport Brann og redning. Dette innebærer at et regionalt 
samarbeid mellom Hitra og Frøya senere kan inkorporeres direkte i et større samarbeid i Orkdalsregionen 
dersom dette på et senere tidspunkt blir iverksatt.   

Oppstilling ønsket ved et totalt sammenslått brann- og feiervesen: 

Hoved brannstasjon Frøya (Sistranda) tilknyttet 16 mannskaper inklusiv stasjonsleder 

Hoved brannstasjon Hitra (Fillan) tilknyttet 16 mannskaper inklusiv stasjonsleder 

Bistasjon Nordskaget i h.h.t. ROS-analyse, tilknyttet 8 mannskaper 

Bistasjon Sandstad tilknyttet 8 mannskaper 

Depot Sula tilknyttet 6 mannskaper inklusiv depotleder 

Depot Mausundvær tilknyttet 6 mannskaper inklusiv depotleder 

Depot Kvenvær tilknyttet 6 mannskaper inklusiv depotleder 

2 årsverk feiing. 

2 årsverk forebyggende, leder beredskap og leder forebyggende 

Brannsjef 50 % 

Fordeling kostnader 
Ved kun overføring av feiertjenesten/ branntilsynsfunksjonen overføres stillingsandelene avsatt i kommunene fra 
kommunene til det interkommunale selskapet Sør-Fosen feiervesen. Dersom det blir et felles brannvesen foreslås 
følgende økonomisk oppsett som Rådmannsgruppa i Orkdalsregionen har lagt frem om kostnadsfordeling 
mellom kommunene:  
 
Det betales en fast sum pr. kommune til det interkommunale brannvesenet på kr. 200.000,- indeksregulert. 
Restsummen fordeles etter følgende 2 formler jfr. tidligere utarbeid kostnadsfordeling benevnt Agdenesmodellen 
utledet under arbeidet med Tjenestesamarbeidet i Ordalsregionen. 
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Basis-/grunnprinsipp for kostnadsfordeling/finansiering i tjenestesamarbeid: 
Påløpte utgifter til drift, nyetablering og investeringer inndekkes av deltakerkommunene basert på slik 
kostnadsfordeling/finansiering (hver for seg eller i kombinasjon): 
 

Kommunens frie inntekter pr innbygger Utjevningsfaktor  = 

Snitt frie inntekter pr innbygger i regionen 

 

Fordeling Kostnader til fordeling * Utjevningsfaktor * Innbyggertallet i kommunen 

(kommunens andel) 
= 

Innbyggere i regionen   

 

 
 
Generelle kommentarer 
Utfordringsbildet på Frøya og Hitra er gitt og spesielt fokus har vært rettet mot kompetanse samt «ensomme» 
stillinger/ brøkstillinger. Det er en omforent administrativ oppfatning om at tjenestene innenfor brann faglig best 
lar seg betjene gjennom et utstrakt samarbeid og helst da i faste strukturer. Det er videre en oppfatning, ut fra 
utfordringsbildet og tjenesteinnhold, av at på sikt bør regionens brann- og redningstjeneste slås sammen til en 
enhet. Spørsmålet er om det skal foretas en trinnvis utvikling mot målsettingen via sammenslåing av enkelte 
fagelement som feiing/ brannsyn eller om det skal velges allerede nå en totalt sammenslått brann- og 
redningstjeneste. Det antas at fremtidig kostnadsbilde blir best håndtert via en totalt sammenslått struktur.  

De 2 kommunene har pr. dags dato ulikt behov for samarbeid. 

Frøya kommune ser for seg en snarlig overføring av avsatte brannsynsressurser, men hvor en total 
sammenføyning av brann- og redningstjenesten gjennomføres i løpet av 2015. Dette begrunnes med at dette er 
tidspunktet hvor nytt nødnett innføres i vår region, hvilket muliggjør kommunikasjon over kommunegrensene. 
Dette innebærer at det på sikt kan opprettes en felles overordnet vaktordning for de 2 kommunene. Dette vil 
nødvendiggjøre bruk av utrykningsledere i hver av kommunene.  

Både Frøya og Hitra kommuner har inntil dette tidspunkt tilgang på nødvendig kompetanse og personell for å 
håndtere utrykningstjenesten. 

Hitra kommune sine primærbehov retter seg hovedsakelig mot fremtidig rekruttering, arbeidsmiljø og et 
lærende fagmiljø. Det har de senere år vært problematisk regionalt å skaffe kompetent arbeidskraft til utlyste 
fagstillinger uten at disse er forankret i et hensiktsmessig fagmiljø. For de to kommunenes del vil en 
måloppnåelse innenfor utvidet fagmiljø være en stor gevinst i et regionalt samarbeidskonsept. Samtidig kan det 
oppnås en rasjonaliseringsgevinst gjennom sammenslåing av tjenestene på sikt, også da relatert til 
vaktordningene.           

Generelt utfører små brannvesen arbeidsoppgavene sine så godt de kan, det blir allikevel problematisk å stå 
alene med det utvidede utfordringsbildet som nå kommer til uttrykk gjennom nylig fremlagt NOU 2012:8 som 
tidligere referert til. Et sammenslått brannvesen kan lære gjennom fagmiljøer, det er organisatorisk mer 
kostnadseffektivt, det bør gi økt kvalitet på tjenestene til befolkningen og både forebyggende personell og 
innsatsmannskapene får en enklere hverdag med bedre kompetanse og materiell som en konsekvens av utvidede 
læringsnett/ ressurser. 

For å berede grunnen for et utvidet samarbeid ble det høsten 2014 gjennomført felles lønnsforhandlinger 
innenfor brann/ feiing i de to kommunene. Ved fremleggelse av sak om en sammenslåing av brann- og 
redningstjenesten vil det bli nødvendig med en total revidering av gjeldende vedtekter, ved kun inntreden av 
forebyggende tjenester kan dagens vedtekter fortsatt benyttes i et kortere perspektiv.   

Med basis i dette fremmes saken for politisk behandling i de to kommunene. 
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IKT VERTSKOMMUNEAVTALE FRØYA OG HITRA KOMMUNER 2014  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
1) Frøya kommunestyre godkjenner «IKT vertskommuneavtale mellom Frøya og Hitra 

kommuner» slik som vedlagt. 
2) Hitra kommune blir vertskommune for samarbeidet og blir med det arbeidsgiver for 

personalet i felles IKT-tjeneste. 
3) Avtalen trer i kraft fra og med 01.04.2015. 
4) Avtalen godkjennes under forutsetning av at Hitra kommune fatter tilsvarende vedtak. 

 
Enstemmig.  

Forslag til vedtak: 
 
1. Frøya kommunestyre godkjenner «IKT vertskommuneavtale mellom Frøya og Hitra kommuner» 

slik som vedlagt. 
2. Hitra kommune blir vertskommune for samarbeidet og blir med det arbeidsgiver for personalet i 

felles IKT-tjeneste. 
3. Avtalen trer i kraft fra og med 01.04.2015. 
4. Avtalen godkjennes under forutsetning av at Hitra kommune fatter tilsvarende vedtak. 
 
Vedlegg: 
 
1. IKT vertskommuneavtale mellom Frøya og Hitra kommuner  
2. Felles eKommunestrategi for Frøya og Hitra kommuner 2014-2018 
3. Trinnvis fremdriftsplan for etablering av felles IKT- tjeneste for Frøya og Hitra kommuner 2015- 

2016 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):  
 
Gjeldende IKT planer for kommunene 
 
Saksopplysninger:   
 
Bakgrunn for saken: 
Avtalen inngås med bakgrunn i avklaringer i deltakerkommunene om at de ønsker en felles IKT – 
tjeneste for de to kommunene, og med slik hovedsakelig årsak: 
 

• Ikke grunnlag for ønsket / tiltenkt Orkdalssamarbeid innenfor IKT  
• Behov for mer felles og samordnet IKT – tjeneste for de interkommunale tjenestene som 

kommunene har felles 
• Felles IKT – tjeneste for Frøya og Hitra i tråd med anbefalinger fra Sør Trøndelag 

fylkeskommune 
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Kommunene har i utredningsarbeidet forut for avtale belyst følgende som FORMÅL for felles IKT – 
tjeneste: 
 

• Større fagmiljø og med det mindre sårbar 
• Økonomiske besparelser gjennom felles innkjøp, oppgradering og opplæring 

 
Frøya kommunestyre gjorde følgende enstemmige vedtak i sak 126/14 av 30.10.14.  
 
1. Det skal etableres en felles IKT-tjeneste for kommunene Frøya og Hitra. Etableringstidspunktet 

settes når administrasjonen har utarbeidet en trinnvis framdriftsplan for arbeidet, der målet er 

at kommunene får en fullstendig integrasjon og samordning av alle IKT-baserte systemer i Hitra 

og Frøya kommuner. 

2. Det etableres felles datarom for Frøya og Hitra kommuner på Hitra / Hitra rådhus 

3. Som vertskommune for den felles IKT tjenesten velges Hitra kommune. Relevant avtaleverk 

mellom kommunene utarbeides. 

4. Felles kostnader knyttet til integrasjon gjennomføres innenfor en ramme for 2015 på totalt 1 

Mkr, der kommunene dekker 50 % hver. Kommunene tar høyde for dette i økonomiplanarbeidet. 

5. Arbeidet gjennomføres etter samme strategi som ble utredet for IKT-samarbeidet i 

Orkdalsregionen. 

6. Det forusettes at både Frøya og Hitra kommuner gjør samme vedtak. 

 

Hitra og Frøya kommuner deltok i utredning om et bredt anlagt Orkdal-samarbeid. I dette inngikk 
også vurdering av mulig felles IKT-tjeneste for kommunene. Utredningene endte med at dette ikke 
ble realisert. Hitra og Frøya kommuner vurder at et egne IKT-tjenester for kommunene kan medføre 
at vi blir sårbare i framtida. I tillegg gir interkommunalt samarbeid på mange tjenesteområder det 
naturlig og nødvendig å vurdere samarbeid.  
 
Det foreligger nå prinsippavklaringer i Frøya og Hitra kommuner om at IKT-tjenestene skal slås 
sammen, og at Hitra kommune skal være vertskommune. Med utgangspunkt i disse avklaringene 
legges det nå fram forslag til avtale med vedlagte dokumenter for trinnvis framdriftsplan fram mot en 
fullt ut samordnet IKT-tjeneste. Dette er i samsvar med vedtak som ligger til grunn for 
sammenslåingen. 
 
Det etableres felles datarom på Hitra (p.t. Hitra rådhus) for de nye og felles IKT-serverne. 
 
Vurdering: 
 
Med utgangspunkt i at det ikke ble funnet grunnlag for et bredt IKT-samarbeid i Orkdalsregionen og 
et stort interkommunalt samarbeid etablerer nå Frøya og Hitra et IKT-samarbeid med Hitra som 
vertskommune. Det etableres videre et felles datarom for Frøya og Hitra kommuner på Hitra hvor 
felles IKT servere blir plassert. Det er videre enighet om at det bevilges kr 500.000,- av hver av 
kommunene til å starte opp samordningen i 2015. Frøya kommunestyre bevilget derfor kl 500`til dette 
formålet i budsjett/handlingsplan 2015.  
 
For 2016 og senere vil nivået på tidligere bevilgninger ligge som grunnlag for videre investeringer og 
drift i den nye felles IKT-tjenesten. Vertskommunen legger fram forslag til drift- og 
investeringsbudsjett i oktober for kommende år. Ved avtaleinngåelse blir det til sammen 4 årsverk i 
den nye felles IKT-tjenesten, 2 fra hver av kommunene. Personell som tidligere har hatt Frøya som 
arbeidsgiver overføres til Hitra kommune som ny arbeidsgiver i tråd med etablert praksis og regler 
rundt virksomhetsoverdragelse. Det betales ikke husleie for tjenesten, i tråd med gjeldende praksis for 
det øvrige interkommunale samarbeidet. Hitra og Frøya kommuner har begge relativt nye IKT-planer. 
Med utgangspunkt i disse to planene utarbeides det et nytt felles strategidokument som legges fram til 
behandling i de to kommunestyrene. I god tid før oppstart avklarer kommunene hvilket utstyr som 
skal inngå i felles IKT-tjeneste og hva som fortsatt skal kjøpes, eies og vedlikeholdes av kommunene 
hver for seg. 
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HØRINGSUTTALELSE - OVERFØRING AV SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FRA 
KOMMUNENE TIL SKATTEETATEN  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Frøya kommune fraråder statliggjøring av skatteoppkreveren fra 01.01.2016. 
 
Vi mener dagens kommunale løsning gir de beste resultatene og framstår som en effektiv organisering. 
Spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren er mest naturlig å behandle i den kommende 
kommunereformen. 
 
Vi mener forslaget er et eksempel på uheldig distriktspolitikk, fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt 
viktig i denne saken. Forslaget innebærer en uhensiktsmessig sentralisering da lokal skjønnsutøvelse og 
lokalkunnskap er mye av forklaringen på dagens gode resultater. Vi mener Frøya kommune, i form av å 
være organisert under «Kemnerkontoret i Orkalsregionen», selv har best kompetanse og forutsetning for å 
samarbeide med og håndtere vårt lokale næringsliv og våre innbyggere innenfor høringens foreslåtte 
områder. 
 
Enstemmig.  
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune fraråder statliggjøring av skatteoppkreveren fra 01.01.2016. 
 
Vi mener dagens kommunale løsning gir de beste resultatene og framstår som en effektiv organisering. 
Spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren er mest naturlig å behandle i den kommende 
kommunereformen. 
 
Vi mener forslaget er et eksempel på uheldig distriktspolitikk, fordi nærhet og lokalkunnskap er spesielt viktig i 
denne saken. Forslaget innebærer en uhensiktsmessig sentralisering da lokal skjønnsutøvelse og lokalkunnskap 
er mye av forklaringen på dagens gode resultater. Vi mener Frøya kommune, i form av å være organisert under 
«Kemnerkontoret i Orkalsregionen», selv har best kompetanse og forutsetning for å samarbeide med og håndtere 
vårt lokale næringsliv og våre innbyggere innenfor høringens foreslåtte områder. 
 
Vedlegg: 
 
1. Høringsbrevet 
2. Høringsuttalelsen fra KS 
3. Rapport fra Oslo Economics 
4. Årsrapport skatt for 2014 for Frøya kommune 
 
Saksopplysninger:   
 
Vi viser til høringsbrev av 01.12.2014, og til eget brev fra departementet til alle landets kommuner av 
04.12.2014 om at regjeringen ønsker å statliggjøre den kommunale skatteoppkrevingen. Frist for 
høringsuttalelser er satt til 02.03.2015. 
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Skatteoppkreverne står for fellesinnkrevingen av de fleste direkte skattene som fastsettes av Skatteetaten. 
Skatteoppkreving brukes om de samlede oppgaver som ligger til skatteoppkrevefunksjonen: 

- Innkreving av inntekts- og formuesskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. Fellesinnkrevingen 
innebærer at skatteoppkreveren krever inn skatter og avgifter på vegne av skattekreditorene (staten, 
fylkeskommuner og kommunene). 

- Arbeidsgiverkontrollen omfatter primært kontrollen av lønnsområdet. Formålet med kontrollen er å 
påse at skattetrekk, påleggstrekk og arbeidsgiveravgift blir beregnet, oppbevart, innberettet og innberalt 
i samsvar med de bestemmelsene som gjelder. Siden likning av lønnstakere baserer seg på innsendt 
lønns- og trekkoppgave fra arbeidsgiver, er kontrollen svært viktig for å oppnå korrekt skattegrunnlag. 

- Føring av skatteregnskapet – oppkreverne fører skatteregnskapet for den enkelte kommune i 
Skatteregnskapssysemet (Sofie), som driftes av Skatteetaten. Skatteregnskapet avlegges månedlig for å 
fordele skatteinntektene i kommunene. 

I dag har kommunene det administrative ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen, mens Skatteetaten har ansvar 
for faglig oppfølging og styring. 
 
Vurdering: 
 
Skatteoppkreverfunksjonen i Frøya kommmune er organisatorisk underlagt Kemnerkontoret i Orkdalsregionen. 
Kontoret ligger på Hitra, og betjener kommunene Frøya og Hitra med 2 årsverk i form av to ansatte med 
kontorsted Hitra rådhus. 
 
Forslaget om statliggjøring av skatteoppkreverne har vært oppe flere ganger før, men aldri fått flertall i 
Stortinget. Vi mener dagens kommunale løsning er den beste, da den gir svært gode resultater. Dagens 
skatteinnkreving har en innbetalingsgrad på 99,8 % av samlede krav for de viktigste skatteartene. 
 
Vi mener at en statliggjøring i tråd med den meget stramme skisserte tidsrammen innebærer risiko for netto 
inntekstap, reduksjon av nødvendig kompetanse i vår kommune og et uheldig personalløp med fare for tap av 
nøkkelpersonell. 
 
Vi vil også peke på at spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren er mest naturlig å behandle i den 
varslede kommunereformen. 
 
Forslaget innebærer en klar risiko for provenytap (netto inntekstap til staten). Dette spørsmålet er utredet av Oslo 
Economics, som har gått igjennom tallmaterialet og beregnet konsekvensene av endret innkrevingsprosent 
(vedlagt rapport). Dagens organisering har en løsningsgrad som ligger helt i verdenstoppen. Årsrapport for 2014 
beskriver resultatene for Frøya kommune (vedlagt rapport). 
 
Bergningene fra Oslo Economics viser at det norske fellesskapet risikerer et årlig provenytap i området 0,5-1,5 
milliarder kroner dersom forslaget blir vedtatt. Utredningen viser videre at endringer i innkrevingsgrad på så lite 
som 0,05-0,15 prosentpoeng vil gjøre departementets forslag ulønnsomme, selv etter den foreslåtte 
bemanningsreduksjonen. 
 
Den anførte bemanningsreduksjonen er ikke sannsynlig. Forventede gevinster av fagsystemet SOFIE er allerede 
hentet ut. For de sakene som behandles manuelt, som vil være de samme uansett organisering, er utøvelse av 
lokalt skjønn et mål og en forutsening for et godt og riktig resultat. Dette viktige aspektet synes ikke belyst i 
høringsdokumentene. 
 
Innenfor sammenlignbare områder som innkreving av arbeidsgiveravift og MVA har den kommunale 
innkrevingen gjennomgående bedre resultater enn statlig, med en kommunal løsningsgrad på 99,8 % mot statlig 
løsningsgrad på 99,4 %. Da det her er snakk om meget store beløp, vil selv små forskjeller i løsningsgrad kunne 
ha merkbar betydning for Frøya kommune. 
 
Den foretatte risikovurderingen av provenytap synes utilstrekkelig og overfladisk. Den tar ikke høyde for 
ovennevnte momenter, og gir inntrykk av å være tilpasset ønsket resulat. 
 
Nærheten til skattesubjektene forklarer de gode resultatene i forskuddsordningen og er viktig i kampen mot svart 
økonomi og arbeidslivskriminalitet. Nærheten til innbyggerne er også viktig for å bistå de vanskeligstilte 
skatteyterne. Lokalkunnskap og nærhet er viktig for å forstå og hjelpe de som trenger det mest. 
 
Departementet hevder at skattinnkreving ikke er en naturlig kommunal oppgave, blant annet fordi det utøves 
«liten grad av skjønn». Vi mener at nettopp muligheten til å utøve lokalt skjønn innenfor lovens rammer, er et 
bidrag til de gode resultatene. Vi opplever at nærheten, tilstedeværelsen og forståelsen for de lokale forhold 
bidrar til både lojalitet og legitimitet til skattesystemet. 
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OPPDATERING/ENDRING AV VALGKRETSER  
 
 
Vedtak: 
 
Følgende stemmekretser slås sammen: 

• Titran/Nordskag/Klubben med midlertidig stemmested for valget 2015. 
• Skjønhalsen/Dyrøya med stemmested Dyrøy skole. 
• Mausund/Sula/Froan med stemmested Mausund skole. 
 

Nabeita, Sistranda, og Nesset opprettholdes som egne stemmekretser med flytting av stemmelokaler for Nabeita krets 
fra grendahuset Svanheim til Nabeita skole og Nesset krets fra grendahuset på Nesset til Frøya Næringspark. 
 
Vedtatt med 4 mot 1 stemme. 
 
Valgstyrets behandling i møte 17.02.15: 
 
Venstre v/Arvid Hammernes fremmet flg. forslag til vedtak: 

 
Følgende stemmekretser slås sammen:  
 
• Titran/Nordskag med stemmested Nordskag 
 
• Skjønhalsen/Dyrøya med stemmested Dyrøy oppvekstsenter 
 
Nabeita, Sistranda, Nesset og Klubben opprettholdes som egne stemmekretser med flytting av stemmelokaler for 
Nabeita krets fra grendahuset Svanheim til Nabeita skole og Nesset krets fra grendahuset på Nesset til Frøya 
Næringspark.  
 
Falt med 4 mot 1 stemme avgitt fra Arvid Hammernes. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Følgende stemmekretser slås sammen: 

• Titran/Nordskag/Klubben med midlertidig stemmested for valget 2015 
• Skjønhalsen/Dyrøya med stemmested Dyrøy skole 
• Mausund/Sula/Froan med stemmested Mausund skole 
 

Nabeita, Sistranda, og Nesset opprettholdes som egne stemmekretser med flytting av stemmelokaler for Nabeita krets fra 
grendahuset Svanheim til Nabeita skole og Nesset krets fra grendahuset på Nesset til Frøya Næringspark. 
 
Vedlegg: 
 
Brev til grendalagene. 
Svar fra Skjønhals kretslag og Klubben grendalag. 
Skjema som viser stemmeberettigede og stemmekretser de 3 siste valgene. 
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Saksopplysninger etter forrige behandling i Valgstyret: 
 
Valgstyret fattet flg. enstemmige vedtak 13.11.14. 
”Saken utsettes. Viser til Valgstyresak 1/13, hvor Valgstyret ba om at grendalagene involveres i prosessen.” 

 
Det ble utsendt brev til flg. berørte grendalag: Titran, Klubben, Skjønhalsen, Sula og Sørburøy. 
Det er kommet uttalelser fra Skønhals kretslag og Klubben grendalag. 
Det er kommet forslag på endring av navn på noen av kretsene dersom det blir sammenslåing. 

• Titran/Nordskag/Klubben:  Nytt navn  
• Skjønhalsen/Dyrøya:   Nytt navn ”Ut-Frøya krets” 
• Mausund/Sula/Froan:   Nytt navn ”Øyrekka krets” 

Nye vurderinger er tatt etter høringsuttalelsene.  Det er ikke kommet vesentlige nye momenter som tilsier at 
rådmannen ønsker å endre innstillingen.  
Hovedårsaken til forslag om sammenslåing av stemmekretser er at Frøya kommune har alt for mange 
stemmekretser per i dag. Ved en eventuell kommunesammenslåing vil det bli enda færre kretser. 
 
Saksopplysninger: 
 
Frøya kommune har per i dag 11 stemmekretser.  
Til sammenligning har Hitra per i dag 6 stemmekretser.  
 
Ved en evt. kommunesammenslåing i fremtiden bør Frøya kommune allerede nå ta stilling til sammenslåing av 
stemmekretser. Ved å redusere antallet stemmekretser for 2015, vil overgangen til ytterligere reduksjon bli 
enklere å forholde seg til. 
 
Flere av valgkretsene er så små at det ligger på grensen til å få gjennomført en stemmegivning i tråd med 
bestemmelsen om hemmelig valg pga gjenkjennelseseffekt.  
Det betyr at stemmesedlene ikke kan grovtelles ute i enkelte kretser. 
Uansett må urnen brytes da det skal foretas opptelling av stemmesedler når stemmestyreprotokollen skal føres. 
Dette medfører at stemmestyrene kan se alle stemmesedlene og danne seg et bilde over hvem som har stemt hva. 
 
Større kretser vil ivareta kravet om gjennomføring av hemmelige valg. 
 
I dag er det de færreste som går til valglokalene.  De aller fleste har mulighet til å ta bil. 
De eldre blir uansett godt ivaretatt da de kan be om ambulerende stemmemottak i heimen noe flere og flere 
benytter seg av. Det samme gjelder forhåndsstemmegivning. 
 
Ved å gjennomføre forhåndsstemmemottak på Sørburøy og Sula, slik vi har gjennomført det på Bogøya og 
Gjæsingen i mange år, vil innbyggerne bli godt ivaretatt. 
 
Rekruttering av medlemmer til stemmestyrene i små kretser har vært vanskelig i mange år. Ved flere valg har det 
vært store utfordringer med å få enkelte stemmestyrer på plass, spesielt på Sula og Sørburøy. På Sula har vi de 
siste valgene sendt folk fra fast-Frøya utover for å avvikle valget.  
For valget i 2013 klarte vi på Sula å få til et stemmestyre med 3 personer med bare 1 vara.  
På Sørburøy klarte vi å få til et stemmestyre på 3 personer med bare 1 vara. 
Dette er veldig sårbart hvis det oppstår sykdom på valgdagene. 
 
Kommunal og moderniseringsdepartementet har utviklet valgprogrammet ”EVA” som alle kommunene i hele 
landet benytter.  
 
Det har ved valgene i 2013 og 2015 vært vurdert om elektronisk avkryssing i manntallet skal tas i bruk i alle 
kretser i alle kommuner. For valget i 2013 var det 25 kommuner som hadde elektronisk avkryssing som 
prøveordning med meget godt resultat.  
Det blir i tillegg til disse 25 kommunene utvidet med en del bykommuner for valget i 2015. 
 
Bakgrunn for at det heller ikke for valget i 2015 blir elektronisk avkryssing i manntallet for hele landet er at 
KMD har satt ned et utvalg som skal revidere valgloven som forutsettes vedtatt i god tid før valget i 2017.  
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Elektronisk avkryssing i manntallet vil f.o.m. valget i 2017 bli gjennomført i alle stemmekretser i hele landet. 
Utdrag fra ”EVA”: 
”Det er ønskelig (men ikke påkrevet) at kommunene har PC i valglokalet på valgdagen i 2015. Denne kan da 
brukes til å skrive ut stemmestyrets møtebok fra EVA, som er en rapport i systemet. Dette skal gjøres elektronisk 
i EVA. I tillegg kan man benytte PC til oppslag i manntallet for å kontrollere fremmedstemmer (ikke sette kryss, 
men kun oppslag). I 2017 planlegger vi for at alle kommuner skal kunne krysse av elektronisk i manntallet, så en 
oppkobling i 2015 vil forberede kommunene på valget i 2017. Hvis kommunene ønsker å ha PC i valglokalet på 
valgdagen, anser vi at denne bruken i 2015 ikke er kritisk. Derfor er det ikke nødvendig med Simula-bokser i 
valglokalet valgdagen i 2015, men for 2017 vil det bli påkrevd.” 
 
Det vil bli tatt i bruk PC-er i valglokalene for elektronisk avkryssing i manntallet i 2017 noe som vil by på 
utfordringer i de kretsene hvor vi ikke har lokaler med breibåndtilgang.  
Mobilt nettverk er ikke tilrådelig da dette er veldig ustabilt. 
I tillegg må det installeres Simulabokser i alle stemmekretsene slik at de som er operative på valg i KMD kan se 
at alle kretser i landet er tilgjengelig på valgdagen. 
 
For gjennomføring av valget i 2017 i 11 kretser som vi har per i dag, må det kjøpes inn 11 PC-er, 11 
Simulabokser samt installeres breibånd i de kretsene hvor skoler ikke kan benyttes.  
 
Vurdering: 
 
Som redegjort for ovenfor vil det komme store endringer for valget i 2017. En stor fordel vil være om det 
allerede ved valget i 2015 kan forberede slike endringer.  Hitra kommune gjorde allerede store endringer ved 
valget i 2011 med reduksjon av stemmekretser, noe som gjør at de har fått en tryggere valggjennomføring og er 
godt forberedt på kommende endringer i valgloven. 
 
Stemmelokalet på Nabeita må flyttes til Nabeita skole og stemmelokalet på Nesset må flyttes til Frøya 
Næringspark. 
Stemmelokalet på Nordskag må ved valget i 2015 flyttes fra Nordskag skole til evt. SalMar sine lokaler grunnet 
renovering av Nordskag skole som ikke vil være ferdig ombygd. 
 
Når det gjelder sammenslåing av kretser foreslås følgende felles valgkretser: 

• Titran/Nordskag/Klubben med stemmested Nordskag skole (midlertidig løsning for 2015) 
• Skjønhalsen/Dyrøya med stemmested Dyrøy skole 
• Mausund/Sula/Froan med stemmested Mausund skole 
• Nabeita, Sistranda, og Nesset opprettholdes som egne stemmekretser med flytting av stemmelokaler for 

Nabeita og Nesset. 
 
Dersom en velger å slå sammen alle stemmekretsene i øyrekka, kan evt. øyrekka få et annet navn. 
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26.02.2015 

Arkivsaksnr: 
15/206 

Sak nr: 
25/15 

Saksbehandler: 
Frida Hanø Kvingedal 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
25/15 Kommunestyret 26.02.2015 
 
 
RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/205    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 15.01.15  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Protokoll fra møte 15.01.15 godkjennes som framlagt. 
 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 15.01.15. 

 

 

 

 

 



















 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 15/204    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 
 
 
REFERATSAKER  

 
 
Forslag til vedtak: 

 
Referatene tas til orintering. 

 
Vedlegg: 
 
A Årsrapport 2014 fra Kommunalt Brukerråd. 
B Årsrapport 2014 fra Eldrerådet. 
C Kontrollrapport 2014 vedr. Skatteoppkreverfunksjonen for Frøya kommune. 
D Formannskapssak 28/15: Vedr. fordeling av konsesjonsvederlag for nye 

oppdrettstillatelser i 2014, med 2 vedlegg: 
 - Tilsvar fra Frøya kommune datert 10.02.15. 
 - Melding om vedtak fra Hitra kommune. 
 
 
 
 
 



























 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: G01  

Arkivsaksnr.: 14/267    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Eldrerådet 

Kommunalt Brukerråd 

Hovedutvalg for drift 

Kommunestyret 

 

MORGENDAGENS OMSORG, -EKSTERN VURDERING OG TILRÅDING 
NEDSETTING AV ARBEIDSGRUPPER MED MANDAT 
 

Forslag til vedtak: 
 

1. Rapport fra OTV rådgiving AS- datert januar 2015- «ekstern vurdering av tjenestene» tas til 
orientering 

2. Det nedsettes 4 arbeidsgrupper som jobber med kommunens utfordringer.  
a. Utforming av heldøgnsomsorgen 
b. Frivilligheten og pårørendeomsorgen 
c. Hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 
d. Tjenester til barn og unge med spesielle behov 

3. Valg av representanter i arbeidsgruppene: 
a. Hovedutvalg for drift velger de politiske representantene i arbeidet 
b. Brukerråd / eldreråd velger representanter fra brukersiden   
c. Rådmann velger representanter fra tjenestene 
d. Rådmann sørger også for at tillitsvalgte blir representert i alle gruppene 

4. Hovedutvalg for drift (HFD) er prosjektets eier, rådmann utnevner en administrativ 
styringsgruppe. Styringsgruppen rapporter månedlig status til HFD. 

 

 
Vedlegg: 
 
Rapport fra OTV rådgiving 

 

Saksopplysninger:   
 

Bakgrunn for saken:  
Frøya kommunestyre vedtok i møte 27/9-12, sektorplanen helhetlig omsorgsplan for Frøya kommune 

2012-2011. Denne er førende for kommunens helse og omsorgstjeneste. I ettertid har 
samhandlingsreformen «inntatt» norske kommuner, og som Frøya kommunens omsorgsplan 
skisserer, har den nye reformen krevd omstilling av kommunehelsetjenesten på Frøya. Tjenestene har 
jobbet aktivt med dette, og mot de øvrige målene og tiltakene i planen. Noen mål er nådd, andre ikke. 
 
Statlige myndigheter har nå bedt kommunen starte forberedelsene til «morgendagens omsorg» - her 
skisseres det nye og store utfordringer i fremtiden for kommunene innenfor de kommunale pleie – og 
omsorgstjenestene. 



 
Omsorgsplan 2015 og 2020 beskriver en utvikling der kravene til kommunal helse og omsorg stadig 
økes. St. Melding 29- «morgendagens omsorg» er en mulighetsmelding som kommer med forslag til 
hvordan kommunene kan innrette seg framover. 
 
Når kommnen nå skal inn i en betydelig og utfordrende prosess med å forme kommunens svar på 
«morgendagens omsorg» er det klart behov og ønske for i størst mulig grad å involvere ansatte, samt 
lokale bruker og interesseorganisasoner videre i planporsessen. Slik involvering handler om å skape 
forståelse for nødvendige og ønskede endringer. Videre hander det om å få gode råd- til både selve 
prosessen og den fremtidige utforminga av tjenesten. Sist, men ikke minst hander det om et samspill 
mellom offentlig omsorg, frivillighet og påørende for å sikre framtidige gode tjenestrer til 
kommunens innbyggere.  
 
Med dette som bakteppe ble OTV rådgiving AS i desember 2014 innleid for å foreta en ekstern 
analyse av drift, struktur, kompetanse og ressursbruk i Frøya kommunes helse- og omsorgstjeneste.  
 
Analysen skulle, i tillegg til hovedfokus på helse og omsorg, også inkludere en vurdering av 
samhandlingen med oppvekstsektoren når det gjelder tilbudet til utsatte barn og unge, og hvordan 
oppveksttjenestene framstår som forebyggende og mestringsorientert nok, eller kun har fokus på 
faglige opplæringsmål. Utfordringene med multi-nasjonalitet i gruppen barn og unge, og for 
helse/omsorgstjenestene, skulle også trekkes inn i analysen. Dette aspektet ble tatt inn da dette er en 
utfording både lokalt i kommunene, men også en nasjonal trend. 
 
OTV rådgiving har basert sin analyse på følgende: 

• Skriftlig materiell- tilsendt fra kommunen- som viser organisering, 
kompetansesammensetning, rutinebeskrivelser etc.  

a) kommunebesøk: møter med ledere fra helse og omsorg samt fra oppvekst, barnevern, 
skolehelsetjeneste og andre samhandlende tjenesteområder. Møter tillitsvalgte for de 
ansatte i helse og omsorg.Samtaler med nyetablerte felles forvaltningsenhet med 
Hitra. Fellesmøte med de politiske sektorutvalgene for helse og omsorg samt 
oppvekst. Eget møte med rådmannen sammen med sektorsjefene. Møte med 
brukerorganisasjonene samlet. 

• Innhenting av styringsdata fra relevante kilder, KOSTRA, folkehelsedata, data fra NAV og 
videregående opplæring etc.  

OTV rådgiving har nå kommet med sine anbefalinger.  
 

Med OTV`s anbefalinger, og tidligere skisserte utfordringer som grunnlag, anbefaler 
rådmannen følgende plan for videre arbeid: 
 
Kommunestyret oppnevner til sammen 4 arbeidsgrupper til å jobbe med utvalgte tema knyttet til 
kommunens utfordringer.  
 
Forslag til arbeidsgrupper: 

1. Utforming av heldøgnsomsorgen 
2. Frivilligheten og pårørendeomsorgen 
3. hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi 
4. Tjenester til barn og unge med spesielle behov 

 
Gruppene konstituerer seg selv med en leder og en sekretær. Gruppen skal levere en sluttrapport. 
Alle gruppene starter med å gjennomgå mandatet – definere og konkretisere oppgaven, og lage en 
fremdriftsplan - denne skal sjekkes ut og godkjennes av styringsgruppen. Arbeidet løses av gruppa 
innenfor tidsrammen november 2015. 



 
Gruppene tar med seg i arbeidet de forslag som framkommer i rapport fra OTV rådgiving.  
Gruppene tar med i seg arbeidet «helhetlig omsorgsplan» 

 
Gruppa bes før endelig oppstart av arbeidet vurdere om noe av arbeidsgruppas mandat best løses i et 
samarbeid med andre. 

 
Arbeidet skal munne ut i et skriftlig forslag til strategi for perioden 2016 - 2028, og med angitte 
tiltak, for perioden 2016 – 2021. 

 
Fremdriftsplan for arbeidet ble vedtatt i HFD 25.11.14: 

 

Milepæl Dato Resultat 
 

MP-1 November 2014 Informasjon og drøfting i hovedutvalg, brukerråd og 
eldreråd om prosessen «morgendagens omsorg» 

MP-2  Januar/februar 
2015 

Analyse gjennomgås. Beslutning om prioriterte tema i 
planprosessen. Dialogmøte, oppstart planprosess   

MP-3 Februar 2015 Oppnevning av lokale arbeidsgrupper for de ulike 
samspilltema. 

MP-4 April 2015 Rapport, med forslag til prioriterte tiltak og 
innsatsområder fra arbeidsgruppene. 

MP-5 August 2015 Sluttarbeid i arbeidsgruppene 
Presentasjoner/nytt dialogmøte 

MP-6 September 2015 Utarbeidelse av revidert plan 
Politisk behandling 

MP-7  
 

Oktober 2015 Høring 

 
MP-8 

 
November 2015 

 
Sluttbehandling i politiske nemnder, råd og utvalg  

 
 

Forslag til arbeidsgrupper med mandat: 
 

Arbeidsgruppe 
 

Mandat  Rådmannens  
Forslag 

 
1.Utforming av 
heldøgns-
omsorgen 
 

 
*Fremme forslag til hvordan Frøya kommune skal dekke 
kommunens behov for heldøgns omsorg i perioden 2016 – 
2028 samt prioriterte tiltak for perioden 2016 til 2021, 
herunder : 
 
*Vurdere mulig omlegging av driften innenfor det totale 
antall plasser i demensomsorgen og somatiske tilbud 
 
* Det bygningsmessige- funksjonelt? (Frøya sykehjem er 
30 år, bygningsmessig trenger bygget «et løft» ) 
  
*Er det behov for flere heldøgnsboliger 
*Hvordan tilrettelegge tilbudet i øyrekka 
*Hvordan få til et enda sterkere fokus på forebyggende og 
helsefremmende arbeid i fremtiden 
 

 
6-7 stk 
PLO leder 
Fagperson/ansatt 
Rekr/tilfl.sjef 
Fagperson teknisk 
Tillitsvalgt 
Politiker 
Bruker/repr 
Andre? 



*Forslag til oppgavedeling mellom det offentlige og private 
ved evt utbygging og framtidig drift 
 

 
2.Frillighet 
Pårørende-
omsorg 

 
*Legge en strategi for formalisert samarbeid mellom Frøya 
kommune og de ulike lokale lag – og brukerorganisasjoner, 
herunder også de som representerer pårørendeomsorgen 
 
*Jobbe fram forslag til hvordan Frøya sykehjem kan 

oppleves som: det åpne sykehjemmet 
 

*Herunder samspill i bruk av lokalene til Frøya sykehjem. 
Dette innebærer mellom annet å foreslå tilpasninger for å 
skaffe rom for pårørende og frivillige i sykehjemmet i det 
daglige. 
 
*Bidra i prosess fram mot at Frøya sykehjem blir sertifisert 
som livsgledesykehjem 

 
*Vurdere opprettelse av velferdsråd/pasientombud- og 
finne deres plass og bidrag i frivilligarbeidet – som del av 
samlet frivilligstrategi  
 

 

 
6 – 7 stk 
VL kultur/næring 
Frivilligsentralen 
Ansatt   
Tillitsvalgt 
Politiker 
Bruker/repr 
Andre? 

 
3.Hverdags-
rehabilitering/ 
Velferds-
teknologi 

 
*Fremme forslag til kommunens strategi i videre arbeid 
knytta til velferdsteknologi og hverdagsrehabilitering 
(fortsettelse av prosjekt «hverdagsrehabilitering) 
* Hvordan ta i bruk hverdagsrehabilitering og 
velferdsteknologi – funksjonelle boliger i alle aldre 
 
*Vurdere om det skal startes et lokalt arbeid med å øke 
tilgjengeligheten i eksisterende boliger gjennom et 
prosjektarbeid knytta opp mot Fylkeskommunens og 
Husbankens prosjekt: 
- Kunnskap til rett tid – funksjonsattest for bolig 
 

 

 
6-7 stk 
Rådgiver SU 
VL fam/helse 
Ansatt/fagperson 
Tillitsvalgt 
Politiker 
Bruker/repr 
Andre? 

 
4.Tjenester til 
barn og unge 
med spesielle/ 
sammensatte 
behov 

 
* Hvordan få til et forpliktende/samordet samarbeid 
mellom oppvekst og helse og omsorg, livsfasetenking for å 
forebygge framtidige ressurskrevende brukere  
 
Gruppa bes for øvrig arbeide med å fremme forslag til: 
 
*Forpliktende samarbeid mellom PLO/helse og oppvekst 
for planlegging av gode livsløp for barn og unge med 
spesielle behov 
 
*Samarbeid for å bygge felles kompetanse og 
kompetansemiljø for ansatte som jobber med barn og unge 
med spesielle behov 
 

 
6-7 stk 
VL oppvekst 
VL hab/rehab 
BF tjenesten 
Fagperson (er) 
Tillitsvalgt 
Politiker 
Bruker/repr 
Andre? 



*Samarbeid om den daglige oppfølgingen av de aktuelle 
brukerne med fokus på samhandling, kvalitet og 
kostnadseffektivitet  
 

 
 
Rådmannens videre tilrådinger basert på rapport fra OTV rådgiving: 

 
1. Kommunestyret på Frøya anbefales å vedta strategisk utviklingsretning for kommunens 

helse- og omsorgstjenester. Hva skal kjennetegne daglig tjenestepraksis? Hvilke kvalitative 

kjennetegn skal tjenestene ha? Hvilke forventninger kan innbyggerne ha til kommunens 

ansvar, og hva må den enkelte fortsatt ta et ansvar for? 

a. Rådmannens anbefaling: Dette punktets ses i sammenheng med arbeidet som er 

påbegynt i pågående prosjekt: «administrativ utvikling» her utarbeides det 

serviceerklæringer og tjenestebeskrivelser. Hovedutvalget vil få disse til behandling 

– og vil da danne grunnlaget for en diskusjon om kvalitet på tjenestene. Ansvar for 

oppfølging ligger til rådmannen. 

 

2. Hverdagsmestring vedtas som den bærende strategien i alle helse- og omsorgstjenester. 

Mestring også som grunnholdning i oppvekstsektorens daglige tjenesteadferd. 

a. Rådmannens anbefaling: Tas inn i mandatatet til arbeidsgruppe 3   

 

3. Skolehelsetjeneste, barnevern og annen kompetanse med aksjer opp mot barn, må jobbe 

bedre tverrfaglig i praksis sammen med barnehage og grunnskole, og ikke bare ut fra eget 

fagståsted. Samt - skolehelsetjenesten spesielt bør styrkes og bli mer aktivt brukt for å 

utvikle leke-, lærings- og mestrings-miljøet for alle barn og unge på Frøya. Samarbeid med 

frivillige organisasjoner rettet mot barn og unge, er her en avgjørende strategi. 

a. Rådmannens anbefaling: Tas inn i mandatet til arbeidsgruppe 4 som må se dette i 

sammenheng med oppstart av familiens hus og det eksisterende folkehelsearbeidet. 

 

4. Frøya kommune lager egen utbyggingsplan for varierte type boformer som tilbud til både 

eldre og yngre tjenestemottakere som har et reelt behov for heldøgns tjenester. Kommunen 

inngår samarbeid med private utbyggere når det gjelder sentralt beliggende, universelt 

utformet boligmasse som alternativ bolig for de som ønsker en bedre tilrettelagt bolig for 

fortsatt egenmestring og for å unngå utvikling av hjelpebehov, samt ta en gjennomgang av 

Frøya Sykehjems bygningsmasse for en teknisk vurdering av muligheter for renovering, 

eventuelt sanering for å bygge nytt. I samme prosjekt bør kommunen ta stilling til 

sykehjemmets framtidige rolle, og hvor mange «plasser» som kommunen trenger, i 

kombinasjon med flere omsorgsboliger. 

a. Rådmannens anbefaling: Tas inn i mandatet til arbeidsgruppe 1 

I tillegg bør gruppa vurdere følgende: 

- Dette bør vurderes å tas med i kommunedelplan for Sistranda. 

- Sees opp mot vedtatte boligplanen. 

- Helhetlig omsorgsplan og boligplan må ses i sammenheng. 

- Teknisketat må ivareta en bygningsteknisk vurdering og legge plan for videre arbeid ut 

fra funn som gjøres. 

 



5. Frøya kommune oppretter dialog med frivilligsamfunnet for å styrke frivillig deltakelse i å 

skape trygghet og aktivitet for brukere med behov for kommunale tjenester. Kommunens 

tjenester utvikler arbeidsmåter som ivaretar behovet for å dokumentere hva frivillige kan 

bidra med, og gir frivillige rom for å bidra opp mot enkeltbrukere. 

a. Rådmannens anbefaling: Tas inn i mandatet til arbeidsgruppe 2. 

 

6. Når kommunen skal revidere sine rekrutterings- og kompetansestrategier, bør kommunen 

vise vilje til utvidelse av kompetansespennet inn til tjenestene. Type kompetanse som trengs 

skal behovsbaseres og ikke baseres på tradisjonell hjemmelsstyring. 

a. Rådmannens anbefaling: Må ses i sammenheng med kompetansekartleggingen som 

er på tur å starte opp, med tanke på bruk av verktøy for denne jobben.  Det skal 

utarbeides en kompetanseplan som inneholder spesifikke rekrutteringsstrategier 

rundt dette med helhetlig tenkning. Ansvar for oppfølgig ligger til rådmannen. 

 

7. Lederrollene i helse og omsorg bør tydeliggjøres og gis rom for å utøve endringsledelse. 

Merkantile og administrative oppgaver bør ivaretas av andre kompetansegrupper, i mindre 

grad helse- og omsorgskompetanse. 

a. Rådmannens anbefaling: Ses i sammenheng med jobben som gjøres i administrativ 

utvikling, prosjektgruppe 2, Prinsipper i 2 – nivå modellen. Ansvar for oppfølging 

ligger til rådmannen. 

 

8. Forebyggende folkehelsearbeid som en av 4 hovedsatsinger i samfunnsdelen i 

kommuneplanen, bør være et utmerket utgangspunkt for at alle sektorer og deltjenester 

dokumenterer sine og felles tiltak rettet mot å unngå negativ utvikling av innbyggernes helse. 

a. Rådmannens anbefaling: Folkehelsearbeider som per i dag er godt i gang må bli 

mer synlig i hele organisasjonen. Ansvar for oppfølging ligger til rådmannen. 

Vurdering: 
 
St. Melding 29- «morgendagens omsorg» er en mulighetsmelding som kommer med forslag til 
hvordan kommunene kan innrette seg framover. Frøya kommune må nå ta tak i denne muligheten og 
stake ut kursen for helse og omsorgstjenesten de neste årene. Rådmann ønsker i den forbindelse å 
nedsette 4 arbeidsgrupper som jobber med kommunens konkrete utfordringer. Rådmann foreslår at 
hovedutvalg for drift velger de politiske representantene i arbeidet, brukerråd og eldreråd velger 
representatnter fra brukersiden og at rådmann velger representanter fra faget. Rådmannen sørger 
også for at tillitsvalgtorganet blir representert i alle gruppene.  
 
Rådmann foreslår at hovedutvalg for drift er prosjektets eier, og rådmann utnevner en administrativ 
styringsgruppe. Arbeidsgruppene/styringsgruppen melder status i arbeidet tilbake til hovedutvalg for 
drift – i hvert møte frem til november.  

 

































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv: G21  
Arkivsaksnr.: 15/114    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 
Kommunestyret 
 
 
OPPRETTELSE AV NY FASTLEGEHJEMMEL VED FRØYA LEGEKONTOR  
 
 
Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
 

1. Det opprettes 50 % fastlegehjemmel ved Frøya legekontor fra 01.03.15. 

 
 
Saksopplysninger:   
 
Frøya kommune ved virksomhetsleder Familie og helse gjennomførte den 21.01.15 et 
samarbeidsutvalgsmøte med alle legene ved Frøya legekontor, der det ble konkludert med at 
det er behov for økning av den totale fastlegehjemmel med 50 %.  
 
Bakgrunn for behovet er at det er og har over tid vært stort arbeidspress på grunn av økende 
folketall.  To leger har vaktfritak og avvikler flere fridager på grunn av alder (over 60 år), 
dette medfører økt belastning på de øvrige legene. Ved å øke fastlegehjemmel vil det være 
med på å rekruttere yngre allmennleger, og kontinuiteten blant legene vil også virke 
forebyggende ved å øke antall fastlegehjemmel ved legekontoret. Bedre kapasitet vil også 
bedre tilbudet til befolkningen på Frøya og det vil føre til at ventetiden for å komme til lege 
vil reduseres. 
 
I kommunebarometeret for 2014 er Frøya kommune plassert som nr. 154 av 428 kommuner, 
med en scor på 2,8 på en skala fra 1 til 6, det 1 er lavest. Dette forteller at det per i dag ikke 
er mye ledig kapasitet på listene til fastlege, for 2014 utgjorde dette bare 3 %. Disse tallene 
har vært stabil over mange år.  
 
Kommunen har plikt etter § 3 i forskrift om fastlegeordning i kommunene å tilby sine 
innbyggere tilgang på åpne fastlegelister. Denne forskriften sier følgende: 
§ 3. Retten til å stå på liste hos fastlege:  

Enhver som er bosatt i en norsk kommune, har rett til å stå på liste hos fastlege. Som bosatt 

regnes den som i folkeregisteret er registrert som bosatt i en norsk kommune. Rett til å stå på 

liste hos fastlege har også asylsøkere og deres familiemedlemmer når de er medlem av 

folketrygden, jfr. forskrift av 15. april 1997 nr. 315 om trygderefusjon for asylsøkere og 



deres familiemedlemmer. Den som har rett til å stå på liste hos fastlege, kan fremsette 

legeønske. Legeønsket skal søkes etterkommet så langt det er ledig plass på fastlegens liste 

unntatt i de tilfeller som følger av reglene i denne forskrift. Den som ikke selv velger fastlege, 

vil bli plassert på listen til fastlege med ledig listeplass. Den som ikke ønsker å være 

tilknyttet fastlegeordningen, gir melding om dette til kommunen.  

 

Kapittel 4, § 11 i samme forskrift regulerer kommunens plikt til å ha tilstrekkelige 
fastlegelister og sier følgende: 
 § 11. Ansvar for organiseringen av fastlegeordningen: 

Kommunen skal tilrettelegge fastlegeordningen, herunder inngå avtaler med et tilstrekkelig 

antall leger om deltakelse i ordningen. I tillegg må det være ledig kapasitet på listene slik at 

befolkningens rettigheter etter §§ 5 og 6 i denne forskriften ivaretas.  

 
 
Vurdering: 
 
Per i dag er det 4,3 fastlegehjemmel ved Frøya legekontor, og det er ingen vakanse. 
Frøya kommune er en kommune i vekst, og for å kunne ivareta dagens innbyggere samt møte 
fremtidig bosetning i kommunen, vurderes det som nødvendig å øke fastlegehjemlene i 
kommunen. Frøya legekontor har behov for økning av fastlegehjemmel for å sikre at det er 
nok legeressurser til å dekke oppgaver tilknyttet til kurativt legearbeid, offentlige 
legeoppgaver og andre oppgaver, herunder legevakt. Økning av legehjemmel vil også bidra 
til at fastlegene har fler ledige plasser på sine lister, noe som kan være utfordrende å 
overholde i dag jmf. § 3 i forskrift om fastlegeordning i kommunene. 
 
Rekruttering av personer med god kompetanse er en utfordring for en kystkommune. 
Satsning på å rekruttere yngre allmennleger er viktig med bakgrunn i at det ved legekontoret 
nå er tre fastleger som er over 60 år. Og å behold ansatte med god kompetanse kan være en 
utfordring hvis arbeidsforholdene ikke er forenelig med et privat liv. Med økning av 
fastlegehjemmel vil blant annet vaktbelastningen og arbeidshverdagen for alle legene bli 
redusert, som vil føre til økt trivsel og muligheten for at de ansatte bli på Frøya slik at en 
unngår stadige utskiftninger av leger og bruk av vikarbyrå. 
 
Opprettelsen av selve fastlegehjemmel krever ingen kostnad. Basistilskuddet som per 1. juli 
2014 utgjør kr 421/listepasient, går inn i kommunens regnskap. Dette benyttes til å dekke 
legenes driftskostnader. 
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PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE - FRØYA KOMMUNE  
 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
 

Plan for kommunal beredskapsledelse i Frøya kommune tas til orientering. 

 

 

 

Vedlegg: 
1. Plan for kommunal beredskapsledelse. 

 

 

Saksopplysninger:   
Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap er svært viktig. Det er mange aktører som 

spiller avgjørende roller i dette arbeidet og kommunen er avhengig av god kommunikasjon, 

klare ansvarslinjer og god samhandling for å lykkes i dette arbeidet.  

Frøya kommune har et viktig ansvar for beredskap og er pålagt beredskapsplikt etter 

sivilbeskyttelsesloven. Kravet er å sikre et systematisk og helhetlig samfunnsikkerhetsarbeid.  

 

Kommunen sitt ansvar er beskrevet i veileder for forskrift til lov om kommunal 

beredskapsplikt:  

 

«Kommunen har et generelt og runnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens 

sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder. Alle uønskede hendelser skjer i en 

kommune, og kommunene utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen og 

spiller en avgjørende rolle i alt beredskapsarbeid» 

 

Plan for kommunal beredskapsledelse er en overordnet plan som sammen med fagplaner for 

beredskap, utarbeidet av kommunens forskjellige virksomheter, utgjør kommunens totale 

beredskapsplanverk.  

 

En krise defineres som ulykker og andres påkjenninger som i art eller omfang går ut over det 

som regnes som normalrisiko og normalbelastning i fredstid.  

 



Vurdering: 
 

Etter brannen i januar 2014 har rådmannen bredt evaluert Frøya kommunes plan for 

kommunal beredskapsledelse. Rådmannen har fått tilbakemelding fra ledelsen, 

virksomhetsledere, ansatte og frivillige. Dette har resulterte i at plan for kommunal 

beredskapsledelse har blitt noe endret.  

 

Følgende større endringer er foreslått:  

1. 2.1: Målsettingen med planen er klarere beskrevet med henvisninger til forskrift til 

lov om kommunal beredskapsplikt.  

2. 2.3: Klar gjennomgang av hvem som sitter i den kommunale beredskapsledelsen.  

3. 3.1.2: Klar gjennomgang av hvem som skal motta beskjed ved en krise.  

4. 3.2.2: Større møter og orientering til media holdes i kultur- og kompetansesenteret.  

5. 3.2.2: 2 Satellitt telefoner kjøpes inn.  

6. Vedlegg 1(s.8): Beredskapsledelsen er utvidet med vara for stedfortreder. Dette er 

gjort da vi erfarte at når en krise går over tid, og en i beredskapsledelsen ikke er 

tilstede, må stedfortreder få avlastning.  

7. Vedlegg 1(s.9): Roller og ansvar for hvert enkelt medlem i beredskapsledelsen er 

beskrevet.  

8. Vedlegg 1 (s.10): alle involvertes e-post adresser er redigert.  

9. Vedlegg 3 (s.15): Kriseledelsen og andre ansatte skal få tilbud om debrifing.  

10. Vedlegg 4 (s.16): Oppholdssted for evakuerte er beskrevet med telefonnummer.  

11. 7.3: Sammenkalling av kriseteam: Telefonnummer til vakthavende lege og 

kriseteamets leder er lagt inn.  

12. 8.3 Loggskjema for kriseledelse: det er nedsatt tre personer som har ansvar for 

loggføring i dataprogrammet (CIM). 
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2. ORGANISERING 
 
2.1 MÅLSETTING 
Kommunene sitt ansvar er beskrevet i veileder for forskrift til lov om kommunal 
beredskapsplikt:  
 
«Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens 

sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder. Alle uønskede hendelser skjer i 

en kommune, og kommunene utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen 

og spiller en avgjørende rolle i alt beredskapsarbeid» 
 
Beredskapsledelsen i Frøya kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når 
en krise oppstår. 
 
Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende planer for 
beredskapen i de forskjellige utøvende virksomheter. 
 
All krisehåndtering skal gjennomføres på lavest mulig nivå. 
 
Krisen innfor egen kommune skal normalt løses i egen regi. 
 
2.2. DEFINISJONER 
Krise defineres som ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang går ut over det 
som regnes som normalrisiko og normalbelastning i fredstid. 
 
I denne planen forestås det som krise når ordfører eller stedfortreder innkaller den 
kommunale beredskapsledelse i henhold til denne definisjon.  
 
Plan for kommunal beredskapsledelse er en overordnet plan som sammen med fagplaner 
for beredskap, utarbeidet av kommunens forskjellige enheter, utgjør kommunens totale 
beredskapsplanverk. 
 
2.3 KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE 
Den kommunale beredskapsledelse består av: 

• Ordfører 
• Rådmann 
• Assisterende rådmann 
• Kommunalsjef  
• Økonomisjef 
• Virksomhetsleder strategi og utvikling 
• Virksomhetsleder pleie og omsorg 
• Lensmann 
• CIM koordinator 
• Virksomhetsleder for offentlig servicekontor 
• Teknisk sjef 
• Andre fagpersoner i kommunen som anses nødvendige 
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3. VARSLING OG INNKALLING 
 
3.1. VARSLING AV DEN KOMMUNALE BEREDSKAPSLEDELSEN 
En hver ansatt i Frøya kommune skal, når han/hun får kjennskap til en krise, gjennomføre 
nødvendige strakstiltak for å begrense skaden. Eventuell akutt meddelelse (info) gis til 
personer i alvorlig fare. 
 
Ved større uhell skal den kommunale beredskapsledelsen varsles.  
 

 
3.1.1 STØTTEFUNKSJONER 

• Personell: Medarbeidere i Offentlig Servicekontor 
• Kopieringsmaskin med skannermulighet til e-post. 

 
3.1.2 VARSLINGSMØNSTER 
Rådmann er den som skal motta beskjed ved en krise. Dersom rådmann er fraværende 
er det ordfører som skal motta varselet. 
Konklusjon: Dersom den du søker er fraværende kontakter du nestemann på lista.  
 

1. Rådmann 
2. Ordfører 
3. Assisterende Rådmann 
4. Varaordfører 
5. Kommunalsjef 
6. Økonomisjef  
7. Virksomhetsleder strategi og utvikling 
8. Virksomhetsleder Teknisk 
9. Virksomhetsleder pleie og omsorg 
10. Virksomhetsleder offentlig Servicekontor 

 
3.2 INNKALLING AV DEN KOMMUNALE BEREDSKAPSLEDELSE 
Rådmann (eventuell stedfortreder) vurderer krisens omfang. Rådmann informerer 
ordfører, og ordfører avgjør om den kommunale beredskapsledelse skal innkalles.  

 
3.2.1  VARSLINGSPLAN/VIKTIGE PRIORITERTE TELEFONER 

 Vedlegg 1 
 

3.2.2 KONTORLOKALER, SAMBAND 
Kontor for beredskapsledelsen er møterom Kya (møterom C).  
Operativt område er i lokalene på herreshuset.  
Større møter og orienteringer til media holdes i kultur- og kompetansesenter.  
Intern kommunikasjon/informasjonsflyt skal også i krisesituasjoner i hovedprinsippet 
følge vanlige kommandolinjer (tjenestevei). 
 
Teknisk kommunikasjonsutstyr vil normalt være: 

•   www.dsb-cim.no 
• Telefon 
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• Mobiltelefon 
• E-post 
• Brann- og redningsvesenet radiosamband. 
• Satellitt telefoner 

 
Hovednøkkel til kommunale kontorer skal finnes i nøkkelskap i Offentlig 
Servicekontor og hos vakthavende brannbefal. 
Hovednøkkel for beredskapsledelsen er tilgjengelig etter avtale.  
En satellitt telefon stasjoneres på rådmanns kontor og en satellitt telefon håndteres av 
virksomhetsleder i offentlig servicekontor, som har ansvar for innkalling av 
beredskapsledelsen, gjennom CIM, ved en hendelse.  
 
Ved et eventuelt strømbrudd på herredshuset skal nød aggregat, plassert hos 
uteseksjonen på Nabeita, tas i bruk. Aggregatet plasseres ved vareinntaket.  
 
Ved et eventuelt strømbrudd på Kysthaven, hvor legekontoret er plassert, har 
legekontoret ikke tilgang på strøm. Hvis denne situasjonen oppstår må Frøya sykehjem 
tas i bruk. 
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4. OPPGAVER  
 

4.1 ANSVARSFORDELING 
Ordfører har det overordnede/strategiske ansvar. 
Rådmannen har det operative ansvar. 
 
4.2 BEREDSKAPSLEDELSENS OPPGAVER 
1. Innhente opplysninger om situasjonen i kommunen 
2. Avklare ansvarsforhold/arbeidsfordeling til politi/lensmann. 
3. Ta beslutninger om å iverksette tiltak for å hindre skader på personer, natur, miljø 

og materielle verdier. 
4. Prioritere ressurser fra kommunens side. 
5. Utarbeide og sende ut informasjon til befolkning og media. 
6. Gi rapport om situasjonen i kommunen til Fylkesmannen.  

 
Kommunal beredskapsledelse er en overordnet funksjon og beredskapsledelsen skal 
ikke delta på skadestedet.  

 
 

5.0  FULLMAKT OG SENTRALE KRISEPLANER 
 

5.1. DELEGERT FULLMAKT TIL KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE 
Kommunestyret har vedtatt fullmakter til kommunal beredskapsledelse i fredstid. Det 
vises til vedtak i Frøya kommunestyre PS 131/07 Vedlegg 2 

 
5.2 BEREDSKAPSLEDELSENS INFORMASJONSOPPLEGG 

 
5.2.1INFORMASJONSANSVAR 
Ordføreren har det overordnede informasjonsansvar. 
Rådmann er ordførerens nærmeste medarbeider 

 
5.2.2 INFORMASJONSPLAN 
Vedlegg 3 

 
5.3.  EVAKUERING OG FORPLEINING 

• Politi har ansvar for evakuering og rådmannen setter inn en person til å være 
tilstede for de som er evakuert.  

• Offentlig Servicekontor har ansvar for organisering av mat ved en større 
hendelse og kontakter 3 rådgivere i virksomheten strategi og utvikling.  

 
5.4 ANSVARSFORDELING LENSMANN – BEREDSKAPSLEDELSE 

• Lensmannen/politi har selvstendig ansvar for ledelse av redningstjenesten på 
skadesteder innen kriseområdet. 

 
 

5.5 EVAKUERINGS- OG FORPLEININGSPLAN  
Vedlegg 4 
 

 
5.6 NEDTRAPPPINGSFASE/ETTERBEHANDLING 
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Beredskapsledelsen vedtar: 
• At krisen er over og at kommunen går tilbake til vanlig drift 
• Om (og eventuelt hvor lenge) opplegg for kriseinformasjonen skal 

opprettholdes etter at beredskapsledelsens andre oppgaver er avsluttet.  
• Igangsetting av nødvendig tiltak for oppfølging av alt innsatspersonell. 

 
5.7 EVALUERING  
Vurdering/gjennomgang av hendelsesforløp av krisen vurderes så snart som mulig 
etter at krisen er avsluttet. 
Vurderingen gjelder alle oppgaver og aktiviteter som tilligger kommunal 
beredskapsledelse. 
Det skal utarbeides en skriftlig rapport etter evaluering.  
Ved vesentlige avvik fra planen skal denne endres umiddelbart.  
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Vedlegg 1 
VARSLINGSPLAN 
 
BEREDSKAPSLEDELSEN STEDFORTREDER VARA STEDFORTREDER 
Ordfører Berit Flåmo 
Tlf.: 915 80 214 

Varaordfører Martin 
Nilsen 
Tlf.: 455 13 550 

Hovedutvalgsleder Helge 
Borgen 
Tlf.: 478 25 961 

Rådmann Svanhild Mosebakken 
Tlf.:992 78 533 

Ass. Rådmann Beathe S. 
Meland. 
Tlf.: 952 88 121 

Kommunalsjef Roger 
Fredheim 
Tlf.: 917 60 190 

Ass rådmann Beathe S. Meland 
Tlf.: 952 88 121 

Kommunalsjef Roger 
Fredheim 
Tlf.: 917 60 190 

Økonomisjef Kjersti Myhre 
Tlf.: 415 60 560 

Kommunalsjef Roger Fredheim 
Tlf.: 917 60 190 

Virksomhetsleder Tove 
Karlsen 
Tlf.: 476 60 073 

Virksomhetsleder Sissel 
Skoran 
Tlf.: 996 39 325 

Økonomisjef Kjersti Myhre 
Tlf.: 415 60 560 

Regnskapssjef Zivile 
Mickuniene 
Tlf.: 481 51 587  

Kommuneadvokat Kristine 
Stokholm Østerballe 
Tlf.: 957 09 868 

Virksomhetsleder Marit Wisløff 
Norborg 
Tlf.: 482 62 789 

Rådgiver Jan Otto 
Fredagsvik 
Tlf.: 951 15 599 

Folkehelsekoordinator Kristin 
Strømskag 
Tlf.: 482 44 868 

Virksomhetsleder Mattis Aune 
Tlf.: 900 34 301 

Virksomhetsleder Berit 
Gulbrandsen 
Tlf.: 918 32 496 

Ny virksomhetsleder helse 

Virksomhetsleder Sigrid 
Hanssen 
Tlf.: 482 44 840 

Fagleder drift Arvid 
Hammernes 
Tlf.: 905 95 171 

Arbeidsformann Ivar Meland 
Tlf.: 415 17 560 

Lensmann Inge Dahlø 
Tlf.: 810 11 584 

1. betjent 
Tlf.: 02800 

 

CIM – Servicevert Janne 
Andersen 
Tlf.: 974 10 285 

Servicevert Harriet Strand 
Tlf.: 416 62 499 

Virksomhetsleder Frode 
Larsen 
Tlf.: 468 99 945 

Informasjonsansvarlig Frode 
Larsen  
Tlf.: 468 99 945 

Servicevert Siv-Tove 
Skarshaug 
Tlf.: 951 83 332 

Servicevert Heidi Midtsian 
Tlf.: 979 71 266 

   
TILTREDELSE ETTER 
BEHOV 

STEDFORTREDER  

   
Brannsjef Andreas Kvingedal 
Tlf.: 951 15 588 

Varabrannsjef Johan 
Pettersen 
Tlf.: 477 59 821 

 

Kommunelege/smittevernlege 
Steven Crozier 
Tlf.: 958 29 175 

Vakthavende lege 
Tlf.: 72 44 70 80 

 

Kirkekontoret   
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Tlf.: 906 02 547 
Leder kriseteam Roger Jenssen  
Tlf.: 975 36 376 

Helsesøster Eli Kristin 
Fredagsvik 
Tlf.: 72 46 33 32 

 

Personalsjef Kirsten R. Antonsen 
Tlf.: 909 35 766 

Lønnskonsulent Rita Ø. 
Lie 
Tlf.: 952 91 821 

 

ATB 
Tlf.: 02820 

  

Mesta, Orkdal trafikkstasjon 
Tlf.: 72 44 54 00 

  

TRØNDER ENERGI, Reg. Vest 
Tlf.: 73 54 16 00 

  

 

 Roller og ansvar:  

• Ordfører er informasjonsansvarlig mot media og beslutningstaker på vegne av 
kommunestyret.  

• Rådmann er beredskapsledelsens operative leder.  
• Assisterende rådmann skal bistå rådmann i beredskapsledelsen og har ansvar for 

oversikt over menneskelige ressurser.  
• Kommunalsjef skal bistå rådmann i beredskapsledelsen og har et spesielt ansvar rettet 

mot oppvekst.  
• Virksomhetsleder for strategi og utvikling skal bistå rådmann i forhold til 

beredskapsplan og skal bistå ordfører i forhold til media og informasjon.  
• Økonomisjef skal bistå rådmannen i beredskapsledelsen og har et spesielt ansvar i 

forhold til økonomiske spørsmål.  
• Virksomhetsleder for pleie og omsorg skal bistå rådmann i beredskapsledelsen og har 

et spesielt ansvar rettet mot pleie og omsorg, og bruk av helsepersonell. 
• Teknisk sjef skal bistå rådmann i beredskapsledelsen og har et spesielt ansvar for å 

styre ressurser opp mot driftsavdelingen og tekniske tjenester.  
• Lensmann er bindepunktet mellom beredskapsledelsen og innsatsledelsen.  
• CIM koordinator skal loggføre hendelser som besluttes av beredskapsledelsen og ta ut 

situasjonsrapporter i CIM som skal sendes til Fylkesmannen, samt kalle inn 
beredskapsledelsen via CIM.  

• Informasjonsansvarlig har ansvar for informasjon på kommunens hjemmeside, e-post 
til ansatte og sosiale medier, samt et ansvar for koordinering av offentlig 
servicekontor.  

 
 
 
Frivillige lag og foreninger: www.froya.kommune.no.  
Ansvar for etablering av beredskapsledelse: Ordfører 
Etableringssted: Frøya herredshus, møterom Kya møterom C). 
Sentralbord: 72463200 
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E-post: postmottak@froya.kommune.no 
VIKTIGE PRIORITERTE TELEFONER 
 Sentralbord   72 46 32 00 
 Legekontor   72 44 70 80 
 Legevakt   72 48 01 00 
 NØDTELEFONER 113 – Lege 
     110 – Brann 
     112 – Politi 
 
 
 
E-postadresser til bruk i beredskapsplan 
 
Ordfører Berit Flåmo berit.flamo@froya.kommune.no 
Varaordfører Martin Nilsen martin.nilsen@froya.kommune.no  
Hovedutvalgsleder Helge Borgen Helge.borgen@froya.kommune.no  
Rådmann Svanhild Mosebakken Svanhild.mosebakken@froya.kommune.no 
Assisterende rådmann Beathe S. Meland Beathe.sandvik.meland@froya.kommune.no  
Kommunalsjef Roger Fredheim Roger.fredheim@froya.kommune.no  
Økonomisjef Kjersti Myhre Kjersti.myhre@froya.kommune.no  
Virksomhetsleder Marit W. Norborg marit.wisloff.norborg@froya.kommune.no 
Rådgiver Jan Otto Fredagsvik Jan.otto.fredagsvik@froya.kommune.no  
Folkehelsekoordinator Kristin Strømskag Kristin.stromskag@froya.kommune.no  
Regnskapssjef Zivile Mickuniene Zivile.mickuniene@froya.kommune.no  
Kommuneadvokat Kristine S. Østerballe Kristine.stokholm.osterballe@froya.kommune.no  
Virksomhetsleder Tove Karlsen Tove.karlsen@froya.kommune.no  
Virksomhetsleder Sissel Skoran Sissel.skoran@froya.kommune.no  
Virksomhetsleder teknisk Sigrid.hanssen@froya.kommune.no  
Fagleder Arvid Hammernes Arvid.hammernes@froya.kommune.no  
Arbeidsformann Ivar Meland ivar.meland@froya.kommune.no 
Servicevert Janne Andersen Janne.andersen@froya.kommune.no  
Servicevert Harriet Strand harriet.strand@froya.kommune.no 
Virksomhetsleder Berit Guldbrandsen berit.gulbrandsen@froya.kommune.no 
Lensmann Inge Dahlø post.sor-trondelag@politiet.no  
Vara brann johan.pettersen@froya.kommune.no  
Personalsjef Kirsten R. Antonsen Kirsten.antonsen@froya.kommune.no  
Lønnskonsulent Rita Ø. Lie Rita.oiangen.lie@froya.kommune.no  
Kommunelege Steven Crozier Steven.crozier@froya.kommune.no  
Sogneprest sokneprest@froya.kirken.no  
Virksomhetsleder Frode Larsen Frode.larsen@froya.kommune.no  
Servicevert Heidi Midtsian Heidi.midtsian@froya.kommune.no  
Servicevert Siv-Tove Skarshaug Siv.tove.skarshaug@froya.kommune.no  
Leder krisepsyk.team Roger Jenssen roger.jenssen@froya.kommune.no  
Vara krisepsyk.team  Eli.kristin.fredagsvik@froya.kommune.no  
Brannsjef Andreas Kvingedal Andreas.kvingedal@froya.kommune.no  
Varabrannsjef Johan Pettersen Johan.pettersen@froya.kommune.no  
Trønderbilene (buss) post@tronderbilene.no  
Fosen Trafikklag (båt) firmapost@fosen.no  
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Mesta, Orkdal trafikkstasjon firmapost@mesta.no  
Trønder Energi AS firmapost@tronderenergi.no  
Nrk Sør-Trøndelag trondelag@nrk.no  
Radio 1, Trondheim kontakt@radio1.no  
TV 2 02255@tv2.no  
Adresseavisen redaksjon@adresseavisen.no  
Hitra*Frøya post@hitra-froya.no  
Froya.no Tore.stromoy@nrk.no  
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag postmottak@fmst.no  
FIG leder Bjørg Karin Lassen bjorg.karin.lassen@marineharvest.com  
NAV Hitra Frøya nav.froya@nav.no  
Fiskeridirektoratet postmottak@fiskeridir.no  
Mattilsynet postmottak@mattilsynet.no  
Frøya legekontor anna.kristoffersen@froya.kommune.no  
Frøya sykehjem mattis.aune@froya.kommune.no  
Frøya Frivilligsentral post@froya.frivilligsentral.no  
Frøya nye næringsforening post@froyanaering.no  
Prestekontoret Frøya kirkekontoret@froya.kirken.no  
Hamos IKS firmapost@hamos.no  
Havbrukstjenesten AS post@havbrukstjenesten.no  
Fosen Verkstedservice AS kristian.karlsen@fosen.no   
Frøya Taxisentral runestenvik@live.no 
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VEDLEGG 2 
 
5.1 DELEGERT FULLMAKT TIL KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE 
I krisesituasjoner jfr. Kommunens beredskapsplan, har ordfører følgende fullmakter: 
 

1. Disponere inntil –en – million kroner jmf. Vedtak i kst sak: 131/07 
Til nødvendig hjelp til kriserammende til forpleining m.m. skadebegrensning og 
nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov for 
opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser. 

 
2. Omdisponere kommunalt personell og maskiner/redskaper til påtrengende hjelpetiltak, 

og utføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever. 
3. Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter hvor dette er nødvendig for å 

omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m. 
4. Pålegge overtids- og ekstraarbeid. 
5. Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever. 

 
Rammebeløpet ovenfor i punkt 1, kan overskrides ved påtrengende behov, om bevilgende 
folkevalgte organ ikke kan sammenkalles. 
 
Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal så snart som mulig forelegges 
formannskapet/kommunestyret til godkjenning. 
 
I ordførerens fravær delegeres fullmakter videre til (i prioritert rekkefølge) varaordfører, 
hovedutvalgsleder, rådmann eller stedfortredende rådmann. 
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VEDLEGG 3 
 

5.2 BEREDSKAPSLEDELSENS INFORMASJONSPLAN 
 
INFORMASJONENS MÅLSETTING 

Informasjon i krise skal gis hurtig og korrekt til: 
• Kommunale virksomheter 
• Rammede/involverte 
• Pårørende 
• Befolkningen generelt 
• Lensmann 
• Fylkesmann 
• Media 

 
SERVICEKONTORETS OPPGAVER KNYTTET TIL INFORMASJONEN 

1. Innhente opplysninger om situasjonen og rapportere til beredskapsledelsen. 
 

2. Gi informasjon til befolkningen om situasjonen på norsk, engelsk, polsk, bulgarsk 
og litauisk. 

 
3. Informere befolkning og lensmann om farlige situasjoner kan oppstå og bidra til at 

ytterlige skader unngås. 
 

4. Informere befolkning og lensmann om helsemessige og sosiale forhold, 
vareomsetning, energi, kommunikasjon osv. 

 
5. Informere egne ansatte. 
 
6. Informere media. 
 
7. Henvise publikum/media til sted hvor de kan vente på videre informasjon. 
 
8. Henvise pårørende til rette vedkommende.  

 
 

 
OVERORDNEDE INFORMASJONSPRINSIPPER VED KRISEHÅNDTERING 

Informasjons er et lederansvar. Den som leder krisehåndteringen er ansvarlig for at 
informasjon blir gitt – korrekt, raskt og målrettet. 
 
Informasjon skal gis samordnet fra alle ledd og framstå enhetlig for mottageren.  
 
Informasjon skal komme aktivt fra den som har ansvaret.  
Informasjon skal bygge på dialog med omverdenen.  

 
 
INFORMASJONSANSVAR 
Det er ordfører som har det overordnede informasjonsansvar. Informasjon skal gis i 
samråd med øvrig kriseledelse. 
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Beredskapsledelsen skal holde seg orientert om krisens utvikling og opprette 
informasjonskanaler slik at all informasjon gis riktig og ensartet 
.  

 
INFORMASJONSKANALER 
 

• Radio NRK, Sør-Trøndelag  tlf. 73 88 12 00 
Faks: 73 88 12 66 

    Radio 1, Trondheim  tlf. 73 50 05 01 
         

• TV  NRK Midt-Nytt   tlf. 73 88 12 00 
Faks: 73 88 12 66 

    TV 2     tlf. 73 50 73 10 
         Tlf: 55 90 80 00 

• Aviser Adresseavisen   tlf. 72 50 00 00 
Faks: 72 50 15 00 

    Hitra-Frøya    tlf. 72 44 04 00 
         Faks: 72 44 37 85 

• Frøya.no      tlf. 940 38 950 
 

 
• Ansatte Outlook 

 
• Hjemmeside: www.froya.kommune.no 

 
• Sosiale medier 

 
 
 

ETABLERING AV INFORMASJONSKONTOR FOR PUBLIKUM, PÅRØRENDE OG 
MEDIER. 
 

Informasjonskontor etableres i Offentlig Servicekontor. 
Sentralbord:  72 46 32 00 
E-post: postmottak@froya.kommune.no 
 
Pressekonferanser:  Frøya kultur og kompetansesenter 
Venterom:    Herredshuset, kantina. 

 
EVAKUERING 

Ved evakuering av mennesker skal en (eller flere) fra Offentlig Servicekontor og 
rådmannens stab være tilstede i mottaket og der håndtere informasjonsansvaret. 
Representanten skal sammen med medisinsk ansvarlig regulere forbindelse mellom 
evakuerte og mediene.  

 
 
INFORMASJON TIL PÅRØRENDE 

Kriseteam i kommunen innkalles ved behov etter beredskapsledelsens bestemmelse. 
Den enkelte virksomhetsleder innkaller betjening etter egen fagplan. 
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INFORMASJON ETTER KRISEN 

Kriseledelsen vurderer en nedtrappingsplan for kriseinformasjon i samråd med 
førstelinjetjenesten – Offentlig Servicekontor og kriseteamet som har fanget  
informasjonsbehovet.  

 
DEBRIFING AV ANSATTE 
 Kriseledelsen tilbyr debrifing av ansatte som har behov for dette etter krisen.   
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VEDLEGG 4 
 

5.6 EVAKUERINGS- OG FORPLEININGSPLAN 
 
Ansvarlig: rådmann 
 
Evakuering av lokalbefolkning kan bli satt i gang av lensmann. 
 

OPPGAVER: 
1. Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor der) 
2. Informere befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med 

seg. 
3. Skaffe egnede transportmidler. 
4. Samle personer i egnede lokaler når ikke innkvartering kan skje direkte. 
5. Foreta registrering over hvem som evakueres hvor, hvem som flytter på egen hånd 

m.m. 
6. Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper. 
7. Bistå ved behandling av skadde og personer med psykiske problemer m.m. 
8. Samarbeide nært med lensmann/skadestedsledelsen. 
9. Sørge for forpleining og eventuelt klær. 
10. Ivareta omsorgsfunksjon. Avtale med prest, frivillige organisasjoner og lignende. 
11. Gi løpende informasjon.  

 
Oppholdssteder for evakuerte: 
 
Sted Telefon 
Hotell Frøya, Sistranda 72 46 45 01 
Nye Bryggen, Siholmen 72 44 78 20 
Hotell Dolmsundet, Hitra 72 44 04 40 
Hitra Camping og Kro 72 44 37 30 
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VEDLEGG 5 
 
6.0 TELEFON OG ADRESSELISTER 
 
6.1 VIKTIGE BEREDSKAPSTELEFONER 
NAVN/ENHET FUNKSJON TELEFON 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, 
Krisesekretariatet  

Overordnet 
beredskapsmyndighet 

Tlf: 73 19 92 90 
Faks:73 19 91 01 
73 19 90 07/06 

Sør-Trøndelag Politidistrikt Politiberedskap/LRS Tlf: 02800 
Faks:73 89 99 01 

Lensmannen i Frøya Politiberedskap/LRS Tlf: 810 11 584 
 

Områdesjef SHV 
 

Militær beredskap/ 
Støttefunksjoner til sivilt 
beredskap 

Tlf: 55 69 70 00 
 
 

Gruppeleder FIG 
Bjørg Karin Lassen 

Sivilforsvarets 
fredsinnsatsgruppe 

Tlf: 72 44 63 14 
 

Mesta, Sandstad  Tlf: 05200 
 

NAV Hitra og Frøya Statlig etat med beredsk. 
Ansvar 

Tlf: 55 55 33 33 
 

Fiskeridirektoratet, Siholmen Statlig etat med beredsk. 
Ansvar 

Tlf: 72 44 66 90 
Faks: 72 44 66 91 

Mattilsynet for Hitra og Frøya Veterinærberedskap Tlf: 06040 
 

Trønder Energi  Strømforsyning- og nett Tlf: 73 54 16 00 
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KOMMUNALE ENHETER MED BEREDSKAPSANSVAR 
 

NAVN/ENHET 
FUNKSJON TELEFON 

Beredskapstelefon 
Frøya kommune 

Vakthavende brannsjef Mob: 480 53 146 

Frøya legekontor 
Lege og helseberedskap 

Tlf: 72 44 70 80 

Legevaktsentralen Legevakt Tlf: 95 91 90 40 
Frøya Sykehjem Pleie- og omsorgstjenestene 

Institusjon og Hjemmebasert 
Tlf: 72 46 36 00 
 

Frøya Frivilligsentral Kontaktpunkt for frivillige 
hjelpemannskaper 

Tlf: 95 91 90 40 
 

Frøya Næringsforum Kontaktpunkt mot 
næringslivet 

Tlf: 72 44 69 85 
Faks: 72 44 72 91 

Prestekontoret i Frøya  Tlf: 72 46 33 90  
Nabeita Vedlikeholdsstasjon Teknisk drift og vedlikehold Tlf: 72 44 61 86 

         
Rådmannen i Frøya Beredskapsleder Mob: 992 78 533 
Ordføreren i Frøya  Mob: 915 80 214 
Kommunalsjef Beredskapsledelse Mob: 917 60 190 
Virksomhetsleder teknisk  Tlf: 72 44 62 16 

Mob: 482 448 40 
Vakttelefon  Vann og avløp Tlf: 480 73 963 
Informasjonsansvarlig Beredskapsledelsen Mob: 482 62 789 
 

 
 
INTERKOMMUNALE ENHETER MED BEREDSKAPSANSVAR 

NAVN/ENHET FUNKSJON TELEFON 

Mattilsynet for Hitra og Frøya 
Kontroll med vann og 
næringsmidler 

Tlf: 06040 
 

HAMOS AS Renovasjon Tlf: 72 48 37 00 
 

Havbrukstjenesten Veterinærtjeneste - fisk 
Tlf: 72 44 93 77 

 
 
 
 

TRANSPORT OG DRIVSTOFF 
 
NAVN/ENHET FUNKSJON TELEFON 

Fosen Verkstedservice 
Busstransport 

Tlf: 72 44 63 18 

Frøya Taxisentral Persontransport 
Tlf: 72449145 

Best Drivstoff  
Tlf: 72 44 88 60 
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ENTREPRENØRER 
 
NAVN/ENHET FUNKSJON TELEFON 
Alf Magne Skarsvåg 
 

Entreprenør 
Mob: 975 61 888 

KN Entreprenører  Entreprenør 
Tlf.: 72 44 09 90 

 
 
 

REPARASJONS- OG VEDLIKEHOLDSFIRMA 
 
NAVN/ENHET FUNKSJON TELEFON 

Snekkerservice Frode Riiber 
Rep. bygg 

Tlf: 913 13 77 
 

Aas Rørleggerservice Rørlegger 
Tlf: 72 46 40 40 
 

Elektroteam El. Installasjon 
Tlf: 930 91 200 
 

Best Mek verksted 
Tlf: 72 44 88 60 
 

 
 

 
 

DAGLIGVARER 
 
NAVN/ENHET FUNKSJON TELEFON 

Coop Prix – Sistranda 
Dagligvarer Tlf: 979 94 900 

 
Coop Marked Hamarvik Dagligvare Tlf: 72 44 88 30 

Faks: 72 44 88 59 
Coop Marked Mausund Dagligvare Tlf: 72 44 86 51 

Faks: 72 44 85 90 
Coop Marked 
Sula 

 Dagligvare 
Tlf: 72 44 84 50 

Kiwi Dagligvare Tlf.: 72 44 96 44  
Faks: 72 44 96 45 

Rema 1000  Dagligvare 
Tlf: 72 44 92 00 

Coop Marked 
Nordskag 

 Dagligvare 
Tlf.: 979 94 915 
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Coop Marked 
Dyrøy 

 Dagligvare 
Tlf.: 72 44 75 80 

Sørburøy 
kooperative 
innkjøpslag 

  
Dagligvare Tlf.: 72 44 89 14 

 
 
 
 

PRESSE 
 
NAVN/ENHET FUNKSJON TELEFON 

Lokalavisa Hitra-Frøya 
Presse, avis Tlf: 72 44 04 00 

 
Adresseavisa Presse, dagsavis Tlf: 72 50 00 00 

 
www.froya.no Nettavis www.froya.no 

 

ANDRE 
 

NAVN/ENHET FUNKSJON TELEFON 
Frøya Ambulanse Bilambulanse Tlf: 113 
Wold Transport Transportbåt Mob: 907 01 000 
Redningsskøyta, 
 

Redningstjeneste Tlf. 916 79 638 
 

Luftambulanse Rednings- og 
ambulansetjeneste 

Tlf: 113 

Sparebank1-Midt-Norge Kontaktbank Tlf: 07300 
Faks:72 46 31 10 
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7.0 KRISETEAM I FRØYA KOMMUNE 
7.1 Formål: 
Kriseteamet har ansvar for å sikre og organisere psykososialt støtte til mennesker som har 
vært involvert i ulykker/kriser og dere pårørende. Det skal dreie seg om 
ulykker/krisesituasjoner hvor påkjenninger for enkeltpersoner, familier eller lokalmiljøer bør 
bearbeides av personell som kan konsentrer seg om denne delen av akuttberedskapen.  
 
Rutiner ved dødsfall, ulykke eller krisehendelse som tilsier vurdering av psykososialt 
oppføring ved kommunalt kriseteam.  
 
7.2 VARSLING:  
Når dødsfall, ulykke eller krisehendelse skjer utenfor kommunen, må den som først får 
melding av lensmann eller prest, sørge for at vakthavende lege varsles snarest.  
Når dødsfall, ulykke eller krisehendelse skjer i kommunen, vurderes behovet for kriseteamet 
sammen med, eller av vakthavende lege.  
 
Kriseteamet er tilknyttet AMK-sentralen.  
 
7.3 SAMMENKALLING KRISETEAM: 
 
Det er vakthavende lege som har ansvar for å innkalle kriseteamet. Innkalling kan delegeres 
til medarbeider i teamet.  
Hvis situasjonen oppstår på helg, vurderer legen behovet for å innkalle hele eller deler av 
teamet ut i fra situasjonen.  
 
 
Innkalling av kriseteam:  
Vakthavende lege Tlf.: 72 44 70 80 
Kriseteamets leder: Roger Jenssen Tlf.: 975 36 379 
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8.0 LOGG FOR DEN KOMMUNALE KRISELEDELSE 

8.1 Sjekkliste for gjennomføring av kriseledelsens første oppgaver 

Oppgave Utført kl 
Kriseledelse bestående av ............................................................................  
 

 

 
Avklare ansvarsforholdet til lensmann.   

 

 
Skaffe første oversikt over inntruffet hendelse fra skadestedsledelsen. 

 

 
Fylkesmannen varsles ved kriser som omfatter områder utenfor 
kommunens grenser. 

 

 
Kalle inn nødvendige ledere av faginstanser (egne og eventuelt eksterne) 
etter behov. 

 
Navn .............................................................................. 
 
Navn .............................................................................. 
 
Navn .............................................................................. 
 
Navn .............................................................................. 
 
Navn .............................................................................. 

 

 

 
Iverksette informasjonstjeneste 

 

 
Iverksette gjeldende kommunale fagplaner. 
 

Plan for .............................................................................. 
 
Plan for .............................................................................. 
 
Plan for .............................................................................. 
 
Plan for .............................................................................. 

 

 

 
Opphør av kommunal kriseledelse 

 

          
Opphør av kriseinformasjon  
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8.2 REGISTRERING AV ANKOMNE PERSONER 
 
Oppmøtested:      Dato: 
 
 

Merknad 
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8.3 Loggskjema for kriseledelse 
 Logg (brukes kun hvis ledelsen ikke har tilgang på strøm) 
 
Dato:__/___-___    Side ____ av ____ 
 

Nr Tid Fra Til Hendelse Hva er gjort Merknad Sign. 
 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 

       

 
 
 CIM – dataprogram for loggføring 

I samarbeid med Fylkesmannens beredskapsavdeling skal Frøya kommune bruke 
dataprogrammet CIM for loggføring av hendelser. Når Internett ikke er tilgjengelig 
skal all loggføring skje på vedlagt skjema.  
 
Servicevert Janne Andersen CIM 
Servicevert Harriet Strand CIM 
Prosjektleder Frode Larsen CIM 
 
Innlogging: www.dsb-cim.no 
Velg fylke og kommune 
Trykk ok 
 
Logg inn brukernavn og passord.  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 15/175    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

VEINAVN PÅ FRØYA - VIDERE ARBEID  
 

 

Forslag til vedtak: 
1. Kommunestyret viser til arbeidet med veinavn og til innsigelser og innspill som er kommet etter at 

klagefristen var ute.  
2. Da leder av navnekomiteen har trukket seg, vedtar kommunestyret å legge ned komiteen. 

3. Kommunestyret ber rådmannen følge opp saka, avholde møte med grendelagene og fremme endelig 
sak for formannskapet. 

 

Vedlegg: 
 
Ingen. 

 

Saksopplysninger:   
 
Arbeidet med veinavn på Frøya ble igangsatt i 2003. Arbeidet stoppet opp og ble gjenopptatt i 2011. 

Komiteen er nær sluttføring av arbeidet. I 2014 begynte de første veiskiltene å komme opp.  

Umiddelbart førte dette til reaksjoner og diskusjoner i flere grender, og ordfører og rådmann har 

mottatt flere innspill. Ordfører ba rådmannen se på saka, og formannskapet ble orientert om 

situasjonen i møte 14.januar d.å. Etter denne orienteringen trakk leder av komiteen, Helge Borgen, 

seg fra komiteen.   

Vurdering: 
 
Navnekomiteen har hatt en stor og til dels vanskelig jobb. Det er mange avveininger som må gjøres, 

bl.a. i møte mellom det som til daglig har vært brukt som veinavn, rettskrivingsleder og faglige råd 

fra språkrådet. 

Rådmannen tar til etterretning at flere grendelag mener de har fått for lite informasjon og muligheter 

til innspill underveis i navneprosessen. Det er også skapt tvil om språkrådets rolle og mandat.  

Etter som Helge Borgen har trukket seg fra komiteen, finner rådmannen det formålstjenlig å legge 

ned komiteen. Helge Borgen er også leder av hovedutvalget for drift, der prosjektet har vært politisk 

forankret. Ut fra denne situasjonen, finner rådmannen det riktig å legge ned navnekomiteen og at 

ansvaret for endelige vedtak nå legges til formannskapet. 



 

 

 



 
 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Øyvor Helstad Arkiv: V08 &13  
Arkivsaksnr.: 14/1654    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
HØRINGSUTTALELSE - FORVALTNINGSPLAN OG SKJØTSELSPLAN FOR 
VERNEOMRÅDENE I FROAN  
 
 
Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune glad for at det nå foreligger et utkast til forvaltningsplan og 
skjøtselsplan for verneområdene i Froan, men er kritisk til den korte høringsfristen 
som er satt. 

2. Det burde vært foretatt en grundig evaluering av hvordan vernet har fungert siden 
1979 og fram til i dag. Denne evaluerningen skulle vært bakgrunnen for en 
forvaltningsplan. 

3. Forvaltningsplanen må inneholde en større drøfting og konkrete mål på bosetting i 
Froan. Tiltak må skje lokalt for å bygge opp et inntektsgrunnlag og skape 
arbeidsplasser for de som er bosatte i Froan. Dette må sees i sammenheng med det 
som bl.a. skjer i Frøya ved Frøya vidergående skole, Frøya kultur- og 
kompetansesenter, Blått kompetansesenter som er under bygging og det planlagte 
senteret Froheim på Sørburøy. 
Ved å gi lokalbefolkningen fordeler av vernet, vil dette gi et mer positivt syn på 
vernet. 

4. Utfordringer med mye gås i beiteområdene må avklares. Eiendomskartene må 
oppdateres for Froan. 

5. Det må gis rom for fornuftige installasjoner som midlertidige samlekve og leskur 
også i reservatet, uten å søke dispensasjon. Forvaltningsplanen må her kunne gi 
retningslinjer for hva som er tillatt. Ved behov må det også tillates å nødfore husdyr, 
det er krav at husdyrholder skal fore dyra når beite er utilgjengelig ved for eksempel 
snø- og isdekke. 

6. Hensikten med en forvaltningsplan burde være på et mer åpent grunnlag å drøfte 
balansen mellom bruk og vern i vernesonen. Dessuten står det ikke noe i 
verneforskriften om at oppdrett ikke er tillatt. Forvaltningsplanen sier det er tillatt 



med oppdrett der det er dyrlivsfredning, men såfremt det ikke forstyrrer dyre- og 
fugleliv unødvendig. Dette er en upresis formulering, og det må komme på plass mer 
presise retningslinjer over hvilke tiltak som ikke er tillatt. Man må også ta høyde for 
den utviklingen som skjer innen havbruksnæringen.  

7. Det må avklarers tydeligere med forsvaret om bruken av skytefeltet. Bruk må ikke 
forekomme i yngle- og hekketid. 

8. Brenning som skjøtsel må tilpasses lokale forhold. Det må brennes når det er bløtt i 
bakken og mot vinden for å sikre at mosen blir fjærnet. Arbeidet må utføres av 
fagfolk. 

9. Det må følge med økonimiske midler til gjennomføring av tiltak i Froan. 
 
 
Vedlegg: 

1. Høringsbrev, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 15.12.2014 
2. Forvaltningsplan for verneområdene i Froan - Høringsforslag 
3. Skjøtselsplan for verneområdene i Froan - Høringsforslag 

 
Linker: 
Kampen om gråsonene - Oppdrett i Froan landsapsvernområde.  
Rapport fra Bygdeforskning 8/09 
http://d3861196.hosted418.moonrocketadmin.net/filarkiv/2009/12/15/14b275161deb52.pdf 
 
Saksopplysninger:   
Se vedlagte utkast til forvaltnigsplan og skjøtselplan for verneområdene i Froan. 
 
Frøya kommune har den 15.12.2014 mottatt brev fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, hvor de 
ber om høringsuttalelse til forvaltningsplan og skjøtselplan for verneområdene i Froan 
(vedlegg 1).  
Fristen for uttalelse er i utgangspunktet 13. februar, men Frøya kommune har fått utsettelse 
slik at saken kan behandles i formannskap og kommunestyre. 
 
Arbeidet med forvaltningsplanen har pågått over lengre tid, men et høringsutkast ble 
oversendt Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) 27. januar 2012. Endelig 
godkjenning av høringsdokumentet ble oversendt fra Miljødirektoratet til Fylkesmannen i 
Sør-Trøndelag 28.10.2014. 
 
Forvaltningsplanen beskriver hva som er tillatt og hva som er forbudt gjennom 
verneforskriften. I forvaltningsplanen foreslås det flere tiltak for å ivareta verneverdiene 
innenfor verneområdene. Forvaltningsplanen er utarbeidet av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag.  
 



Skjøtselsplanen er laget for å gi retningslinjer for skjøtselen av det spesielle kulturlandskapet 
i Froan, der kystlynghei utgjør den viktigste naturtypen. Skjøtselsplanen er utarbeidet av 
Anders Bryn ved Norsk institutt for skog og landskap.  
 
Froan 
Froan landskapsvernområde, naturreservat og dyrelivsfredningsområde ble opprettet i 1979. I 
formålsbestemmelsen for disse verneområdene blir det særlig vist til at området utgjør et 
viktig leve- og yngleområde for fugl og sel og til at det utgjør et egenartet kystlandskap. 
 
Verneområdene dekker den nordlige delen av øyrekka nord for Frøya og sjøområdene rundt 
og mellom øyene. Naturreservatet er ca. 400 km2 og omfatter en rekke mindre øyer, skjær og 
fløer. Landskapsvernområdet omfatter et areal på ca. 122 km² rundt de større øyene i den 
sørøstlige delen av verneområdene. Øyer som var bebodde på vernetidspunktet er imidlertid 
holdt utenfor landskapsvernområdet. Dyre- og plantelivsfredninga dekker 
landskapsvernområdet, de bebodde øyene, et område rundt øyværet Halten helt nordøst i 
øyrekka, samt en sone på 2 km rundt naturreservatet og landskapsvernområdet. 
(verneforskriften ligger som vedlegg 1 til forvaltningsplanen, side 133) 
 
Froan er viktig både som hekke-, myte- og overvintringsområde for en rekke arter sjøfugl. 
Det fremkommer for eksempel at ca. 4 % av den estimerte hekkebestanden av rødlistearten 
makrellterne hekker i området, og at Froan på grunn av fravær av mink utgjør et viktig 
hekkeområde for rødlistearten teist. Det er videre kasteplasser for selartene steinkobbe og 
havert innenfor verneområdene, mens oter er vanlig.  
 
Vurdering: 
Det er positivt at det nå kommer på plass en forvaltningsplan og skjøtselsplan for Froan. 
 
Høringsfristen er 13. februar, men kommunen har fått utsatt denne slik at vi har muligheten 
til å behandle saken i formannskap og kommunestyret. Vi oppfatter høringsfristen som for 
kort til å få til en mer omfattende behandling av forvaltningsplanen. Vernet ble opprettet i 
1979, men utkast til verneplanen kommer først 36 år etterpå, og da får kommune bare noen 
få uker på behandlingen. 
 
I Froan pågår det en sak om grenseendring. Endringsforslaget innebærer at et areal på ca 7 
km2 rundt øyværet Halten innlemmes i landskapsvernområdet, som erstatning for to områder 
på til sammen ca 0,2 km2 som tas ut av landskapsvernområdet for å benyttes til fiskeoppdrett. 
Frøya kommune behandlet høringsuttalelsen i FSK den 16.09.2014 og KST den 25.09.2014. 
Saken er ikke ferdigbehandlet (saksnr i ESA 12/1350, sak 116/14). 
 
Evaluering av vernet i Froan 



Det er ikke foretatt en grundig evaluering av hvordan vernet i Froan har fungert i 36 år, og 
hvilke konsekvenser og endringer det har fått for området. Kommunen savner en slik grundig 
evaluering. 
 
Bosetting  
En viktig forutsetning for fredningsvedtaket var at det ikke skulle svekke livs- og 
næringsgrunnlaget for befolkningen på Froan. Dette fremgår uttrykkelig av den kongelige 
resolusjonen som var selve grunnlagsdokumentet for fredningsvedtaket. Så snart vedtaket var 
gjort virket det som miljøforvaltningen glemte denne viktige forutsetningen, nemlig at det 
ikke skulle være et rent vernevedtak – men en kombinasjon av bruk og vern. 

Det er et uttalt satsninsgområde i Frøya kommune at det skal bo folk i Froan. Utkastet har i 
alt for liten grad en offensiv drøfting av hva som bør gjøres for å stimulere næringsaktivitet i 
verneområdet, og på den måten sikre bosetting og forutsetningene for vernevedtaket.  Frøya 
kommune mener også at fortsatt bosetting i Froan vil være positivt for opprettholdelse av 
vernet.  

For å ha bosetting i Froan er det nødvendig med arbeidsplasser. Det er flere tiltak i 
forvaltningsplana som kan være med å skape lokal aktivitet. De mest åpenbare muligheter for 
sysselsetting vil være fiske, oppdrett og reiseliv. Videre må informasjon og tilsyn legges 
lokalt, og gi stillingsressurs i for eksempel Froheim som skal bygges på Sørburøya. Dette 
gjelder også forskning og undervisning. Rådmannen vil også minne om at forskningsrådet nå 
er iferd med å få en base på Frøya som et resulatet av arbeidet med Kultur- og 
kompetansesenteret og Blått kompetansesenter. Hvilke positive ringvirkninger kan dette få 
for bosettingen i Froan? 

Ved å gi lokalbefolkningen fordeler av verneområdet, får vernetanken større legitimitet og vil 
kunne gi et mer positivt syn på vernet.  

Landbruk 
Den største utfordringen som landbruket har i Froan i dag er grågåsbestanden som er helt ute 
av kontroll. Beitene er så befengte med gåsemøkk at det er et spørsmål om tid før det bryter 
ut sykdom på sau eller gås eller at mattilsynet forbyr saueholderne å benytte slike beiter til 
sauebeite. 
 
Landbruk og fiske, gjerne i kombinasjon er den menneskeskapte aktivitet som har påvirket 
landskapet i Froan mest. 
 
Kartsituasjonen for Froan setter begrensninger for forvaltning av jordbruket. Særlig er de 
mange umatrikulerte jordsameiene en stor utfordring. Videre mangler det grenser og mange 
eiendommer står fortsatt som dødsbo eller de har uavklarte eierforhold.  
 
Det er ikke grunnlag for å tro at det har vært kontrollert lyngbrenning som på Vestlandet i 
Froan. Mest sannsynlig har det vært brent av en mer tilfeldig karakter.  



 
I et område med store miljøverdier, bør summen av fordeler ved brenning av røsslyng kunne 
vurderes opp mot de miljømessige ulemper som aske og sot opp i atmosfæren og brenning av 
jordsmonn gir. Lyngbrenning er et håndverk som må kunnes om det skal gi minimale 
miljøulemper og tilsvarende fordeler for jordbruk og fugleliv. 
 
Det meste av brukbar torv i Froan er tatt ut og brukt til brennsel. Først ble det tatt torv av 
grunneierne og torvrettshaverne på de beste områdene. Så ble det stukket opp og ned torv, 
helst av folk som ikke hadde torvrettigheter, på de mindre øyer og holmer. Det var for 
eksempel folk fra Åfjord og Bjugn som var på Sørburøya og tok torv (Asbjørn Melkvik). 
Som kulturminne er torvbankene interessante der det etter flere hundre år, fortsatt vises hvor 
myrkanten opprinnelig gikk. 
 
Naturreservatet bør beites for å kunne opprettholde tradisjonelt kystbeitelandskap. 
 
Det må gis rom for fornuftige installasjoner som midlertidige samlekve og leskur, også i 
reservatet, uten å søke dispensasjon. Forvaltningsplanen må her kunne gi retningslinjer for 
hva som er tillatt, for å hindre unødvendig byrokrati for de som har dyr i Froan. Ved behov 
må det også tillates å nødfore husdyr, det er krav at husdyrholder skal gjøre det ved behov. 
 
Forvaltningsplana nevner videre at det skal stimuleres til tradisjonell jordbruksdrift som ikke 
endrer landskapets karakter nevneverdig. I dag er det heller blitt slik at i de fleste tilfeller er 
mangel på tiltak som gjør at landet er i ferd med å gro igjen. Det er spådd at klimaet blir 
mildere og da vil også Froan få sin del av gjengroinga. I Frøya er det plantet ca. en million 
sitkagran fra 70-tallet og utover. En stor del av disse vokser godt og lite er tatt ut. Sitkagrana 
sette voldsomt med frø som sprer seg med vind, fugl og mennesker. Spesielt i områder uten 
husdyrbeite.  
 
Skytefelt 
Det er kun Sjøforsvaret som har direkte hjemmel til å gjennomføre øvelser i naturreservatet. 
Forvaltningsplanen har ikke fått på plass konsekvenser av kampflybase på Ørlandet.  
Det har nå vært en sak i Bjugn kommune hvor oppdrettsanlegg har fått pålegg om å avslutte 
virksomhet pga militær aktivitet. Det må komme på plass retningslinjer for praksis, slik at 
havbruk og militær aktivitet kan ha sameksistens. 
Skytefelt i et naturreservat er vanskelig å akseptere for folk flest, og strider i mot folks 
rettsoppfatning. Militær aktivitet har store påvirkninger på området.  
 
Fiske/havbruk/oppdrett 
Fiskeri og havbruk er, og har vært, to bærebjelker for vår samfunnsutvikling. I dag er 
havbruksnæringen selve motoren for næringsutvikling på Frøya, men også kamskjell, sjøkreps, 
taskekrabbe og etter hvert tare/tang er og vil bli viktige profilråstoff for regionen. Havbruk og fiskeri 
vil, etter all sannsynlighet, være styrende for verdiskapningen på Frøya fremover både på kort og 
lang sikt. En stadig økende global befolkningsvekst vil trolig medføre at markedet for sjømat også vil 



øke fremover. Viktige fokusområder er tilrettelegging av areal, rammebetingelser, arbeidskraft, 

kunnskap og kompetanse, profilering og marked (utdrag fra Strategisk næringsplan 2014 -2018 
for Frøya). 

Marin Strategiplan Trøndelag 2011-2014 er en viktig overordnet regional føring som er 
forankret i en felles fylkesplan for Trøndelag og er et styringsdokument for økt verdiskapning 
innen marin sektor i Trøndelag. Trøndelag skal bli verdens ledende og mest bærekraftige 

havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor.  

Det må sees på muligheten for bruk av arealet til framtidig næring, og ikke da bare dagens 
løsninger. Det er stor sannsynlighet for at andre former for oppdrett enn hva vi kjenner i dag 
vil komme, både med hensyn til arter og tekniske løsninger. Det er mye som skjer i den blå 
sektoren, og det forventes en stor vekst. Utviklingen går i den retning av at anleggene 
plasseres lenger ut i havet. 
 
I Frøya er oppdrett helt klart den viktigste næringen, og dermed avhengig av arealer til sjøs. 
Mye av de grunne havområdene i Frøya er vernet i Froan. 
 
Verneforskriften har ganske liberale regler for tradisjonelt fiske samt for landbruk – men tar 
ikke eksplisitt høyde for havbruk. Det er ganske spesielt at utkastet til forvaltningsplan uten 
nærmere begrunnelse sier nei til havbruk i verneområdet med den begrunnelse at det ikke har 
hjemmel i verneforskriften. Hensikten med en forvaltningsplan burde være på et mer åpent 
grunnlag å drøfte balansen mellom bruk og vern i vernesonen. Dessuten står det ikke noe i 
verneforskriften om at oppdrett ikke er tillatt. På det tidspunkt hvor verneforskriften ble gitt, 
hadde man ikke utstyr for å drive oppdrett i dette område. 

I landskapsvernområder som er oppretter de senere årene er det satt av egne sone for 
oppdrett, etter at regjering og storting åpnet eksplisitt for dette under behandlingen av 
kystsonemeldingen i år 2000. 

Forvaltningsplanen sier det er tillatt med oppdrett der det er dyrlivsfredning, men såfremt det 
ikke forstyrrer dyre- og fugleliv unødvendig. Dette er en upresis formulering, og det må 
komme på plass mer presise retningslinjer over hvilke tiltak som ikke er tillatt. Man må også 
ta høyde for den utviklingen som skjer innen havbruksnæringen. Det er stadig 
strukturendringer, og en lite statisk næring. 

Ramsar 

Froans Ramsar status tilsier også en mer balansert drøfting av forholdet mellom bruk og 
vern. Ramsarkonvensjonen har som sin «grunnlov» at det i områder som kommer inn under 
konvensjonen skal åpne for «klok bruk», det vil si næringsvirksomhet, menneskelig aktivitet 
mm som kan forenes med den beskyttelse man her ønsker å gi verdifulle våtmarksområder. 
Utkastet viser at miljøforvaltningen er klar over dette, men utkastet bærer i liten grad preg av 
hvordan miljøforvaltningen ser for seg at livs- og næringsgrunnlaget i Froan skal ivaretas. 



Søppel 

Forvaltningsplana sier at kartlegging av prioriterte områder for rydding av søppel skal skje i 
samarbeid med Frøya kommune. Bare kartlegging og beregning av mengde er en 
arbeidskrevende oppgave. For en del år siden ble en av de flere hundre strender i Froan 
ryddet for å få en ide om hvor mye flyteavfall som finnes. Det ble samlet sammen 40 m3 bare 
på denne stranda. Oppsamling og fjerning av søppel er arbeidskrevende og forbundet med 
store kostnader. Det er imidlertid ikke gitt noen økonomiske rammer for verken kartlegginga 
eller oppsamlinga. 

Skjøtselsplan for verneområdet i Froan 
Skjøtselsplana er detaljert og godt gjennomarbeidet. 
 
På grunn av at kartsituasjonen i Froan er mangelfull blir også jordbruksareala som er gjengitt 
i AR 5 upresise. Det bør legges inn som en del av skjøtselen av området at AR 5 og 
eiendomsforholda rettes opp. Dette for å kunne utføre en forsvarlig forvaltning av området. 
 
Angående skrot i sjøen, så er det blitt merkbart mindre de siste åra. Om grunnen er mindre 
søppel eller om det er syd-østlige vinder som er skylden er uvisst.  
 
Det må gis rom for mekanisk fjerning / lyngslått av lyng og mose. Brenning forurenser og 
sender næringsstoffer og sot ut i miljøet. Det er i hvert fall feil å brenne på telen for da er 
gjerne mosen frosset og vil ikke bli brent.  
 
Boks 5: I skjøtselsplana bør kanskje stå mer åpen så vi kan skaffe oss egne erfaringer. 
 
Salixarter spres lett med beltemaskiner, gravemaskiner og brukt jordbruksredskap. 
 
 
 
 
 



































































































































































































































































































































































































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/170    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

GODSTRANSPORT I ØYREKKA  
 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
Frøya kommune viser til de utfordringer man har med godstransport i øyrekka og da særlig 

til/fra Froan etter at knutepunktet for ruteopplegget ble flyttet fra Sistranda til Dyrøya. Her 

må det snarest finnes løsninger både på land og ikke minst på Frovær som ivaretar de krav 

man må kunne stille til sikker og ikke minst hygienisk håndtering av matvarer, samt transport 

av større godsmengder. 

Disse løsninger må skje i samarbeid mellom AtB, FosenNamsos Sjø og evt. private aktører 

på Dyrøya f.eks. SeaShell. Dette må være på plass når nye ruter settes i drift fra 6. april og 

Frøya kommune v/Trafikkrådet vil gjerne innta en aktiv rolle for å komme frem til 

tilfredsstillende løsninger.  

Fra kommunens side er det imidlertid et klart prinsipp at de løsninger som velges må være i 

regi av den transportøren som har konsesjon og uten kostnader for Frøya kommune, så lenge 

dette er et fylkekommunalt samband. 

 

 

Vedlegg: 
Interpellasjon fra Frøya Høyre 

Svar fra Ordfører 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksopplysninger:   
 

Etter at det nye ruteopplegget til øyrekka med knutepunkt på Dyrøya ble satt i drift, har det 

vært en stor utfordring angående godstransporten. Dette gjelder ikke minst transport av 

ferskvare utover til Froan, da man ikke har kjøleanlegg hverken på kaia eller ombord i 

Frovær. I tillegg til hadde man utfordringer vedrørende fisk fra Froan som skulle videre 

innover fra Dyrøya og ble stående på kaia. 

 

Frøya Høyre hadde med bakgrunn i dette en interpellasjon i kommunestyret hvor man stilte 

spørsmål omkring hele godstransporten og hvor man ønsket en utredning om hvordan denne 

saken kan løses. 



 

Vurdering: 

 
Frøya kommune v/trafikkrådet har ved flere anledninger tatt opp spørsmålet omkring 

godstransporten både med AtB, Fylkeskommunen og FosenNamsos Sjø. Dette medførte at 

man i dag har en avtale med SeaShell når det gjelder lossing og kjøling av fisk fra øyrekka. 

Dette har fungert bra etter at denne ordningen ble igangsatt. 

 

For transport av andre varer til sørværa(Mausund og Sula) så går denne transporten på hjul 

og er dermed løst, bortsett fra at man har en del utfordringer når det gjelder ruteopplegget. 

Slik det er i dag så starter ferga i rute fra Lomsøya kl. 09.00 på hverdager unntatt på fredag. 

Ferga har imidlertid liggekai på Dyrøya og går derfra ca. kl. 07.45 og til Lomsøya for å starte 

ruta kl. 09.00. Her får hverken biler eller passasjerer være med denne turen, da den ikke 

ligger inne i det opprinnelige anbudet. Bakgrunnen for dette er at ved anbudsutlysingen så 

var det forutsatt at ferga skulle ha liggekai på Sula. Slik det nå foregår så står godsbilen på 

Dyrøya allerede når ferga går tom til Lomsøya kl. 07.45 og kommer først med ferga  kl. 

10.30 via Lomsøya til Mausundvær. Dette skaper selvsagt frustrasjon og synes totalt 

unødvendig. På fredag som er den store «handledagen» så får ikke COOP Mausund sine 

varer før kl. 14.10 på ettermiddagen, som følge av at ferga ikke tar passasjerer eller biler med 

på turen utover fra Dyrøya for å starte ruta på Lomsøya.  

 

Det samme gjelder for siste tur til Lomsøya på kveld og så retur fra Lomsøya til liggekai på 

Dyrøya. Turen fra Lomsøya til Dyrøya går med tom ferge.  

 

Her må det skje en endring slik at man unngår at ferga går tom på denne strekningen to 

ganger pr. dag og dette er spilt inn til AtB senest fra Trafikkrådets møte den 05.02.2015. 

 

Den største utfordringen for gods er imidlertid til/fra Froan. Som ovenfor nevnt har man løst 

transporten av fisk fra Froan i og med avtalen som er inngått med SeaShell. Imidlertid er 

utfordringene for godstransporten når det gjelder større volum med f.eks. byggevarer, samt 

ferskvare utover fremdeles ikke løst. Dette har gått bra nå i vinter med lave temperaturer, 

men det må løses med kjøling både på land og om bord i båten fra våren og utover 

sommeren/høsten. 

 

Det vil i denne sammenheng være naturlig at man også her ser på en løsning i samarbeid med 

Sea Shell når det gjelder både kjølevarer og større godsmengder som f.eks. byggevarer. Slik 

det er i dag kommer alle mindre varer/ferskvarer i traller som trilles om bord over 

ferjelemmen. Dette har medført nestenulykker i og med store høydeforskjeller ved flo/fjære. 

Denne løsningen må derfor erstattes av en sikrere håndtering av disse varene. 

Selv om man løser kjøleproblematikken på land så vil man fremdeles ha en utfordring på 

Frovær, hvor ferskvarene må stå ute på dekk på varme sommerdager uten noen beskyttelse. 

Her må det finnes løsninger enten ved kjølehetter eller at det bygges et eget kjølerom. Slik 

det fungerer i dag vil alle kjølevarer få en forringet kvalitet og også mindre holdbarhet. 

Ansvaret for tilstrekkelig kjøling på båten må være ansvaret til transportøren og denne 

løsningen må finnes i samarbeid mellom AtB og FosenNamsos Sjø. 

 

For annet større gods må det inngås en avtale med SeaShell om at lasting/lossing kan foregå 

fra samme kai hvor man i dag mottar fisk. Utfordringen her er at Frovær da må anløpe to 



kaier som betyr en lengre tid ved kai og som derfor går utover ruteproduksjonen. Dette må 

kunne løses ved små endringer i ruteopplegget når det gjelder liggetid på Dyrøya. 

 

Rådmannen er av den oppfatning at godstransporten, særlig til Froan på langt nær 

tilfredsstiller de krav man må kunne stille til sikker og ikke minst hygienisk håndtering av 

matvarer, samt transport av større godsmengder. Det må her kunne finnes løsninger i 

samarbeid mellom AtB, FosenNamsos Sjø og private aktører på Dyrøya som f.eks. SeaShell. 

Dette må være på plass når nye ruter settes i drift fra 6. april og Frøya kommune 

v/Trafikkrådet vil gjerne innta en aktiv rolle for å komme frem til tilfredsstillende løsninger. 

Fra kommunens er det imidlertid et klart prinsipp at de løsninger som velges må være i regi 

av den transportøren som har konsesjon og uten kostnader for Frøya kommune, så lenge dette 

er et fylkekommunalt samband.  

 

 

 

 

 

 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv: GNR 55/90,34  

Arkivsaksnr.: 12/730    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

Kommunestyret 

Formannskapet 

 

 

SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN - FULLFØRING  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Formannskapet viser til saksutredningen og mener at utbyggingen av Sæthervågen 

fiskerihavn m/flytekai må fullføres i samsvar med vedtak i kommunestyret sak 79/14. Her 

ligger eneste fiskerimottak på fast Frøya og som er svært viktig for fiskerinæringen i Frøya. 

 

Manglende finansiering pga. av redusert statstilskudd for 2015 finansieres ved bruk av 

ubrukte lånemidler, mot tilbakeføring i 2016 når endelig avklaring om statstilskudd for 2016 

foreligger.  

 

 

Vedlegg: 
 

Søknad om tilskudd fra Kystverket til fullføring av Sætervågen havn 

 

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 

Saksopplysninger:   
 

I k-sak 79/14 ble følgende vedtak fattet når det gjelder fullføring av Sætervågen fiskerihavn: 

 
Frøya kommunestyre viser til saksutredningen og mener at utbyggingen av Sætervågen 

fiskerihavn m/flytekai må fullføres. Her ligger eneste fiskerimottak på fast Frøya og som er 

svært viktig for fiskerinæringen i Frøya. 

Med bakgrunn i nytt kostnadsoverslag og søknad om tilskudd fra Kystverket, vedtar 

kommunestyret å etterbevilge kr. 19.754.179.90 inkl. mva til Sæthervågen som finansieres på 

følgende måte: 

Tilskudd fra Kystverket  kr.   8.227.095.00 

Momskompensasjon  kr.   3.821.154.00 

Låneopptak   kr.   7.705.930.90 

Til sammen    kr. 19.754.179.90 

 



Med bakgrunn i dette vedtaket ble det søkt om tilskudd fra Kystverket. Det ble ved 

Statsbudsjettet for 2015 bevilget tilskudd på kr. 1.080.000,-. Dette betyr at vi har en 

manglende finansiering på kr. 7.147.000,-. 

 
Vurdering: 
 
Vi har vært i kontakt med Kystverket og de har åpnet for at vi nå på nytt søker om tilskudd til 

fullfinansiering av prosjektet, da med bakgrunn i flytekaier som skal være liggekaier for 

fiskebåtene, samt noe utbedring av allmenningskaia. Søknaden er utarbeidet og vedlegges 

saksutredningen. Søknadsfrist er 1. mars og svar på søknaden vil først foreligge ved 

fremlegging av statsbudsjettet for 2016. Dette betyr at vi ikke har svar på om vi får 

fullfinansiert prosjektet i henhold til vedtatt finansieringsplan i K-sak 79/14. Kystverket har i 

møte med administrasjonen signalisert at de vil stille seg positiv til søknaden, da dette er en 

viktig fiskerihavn for Frøya. Det må også tillegges at vi i tillegg til dette prosjektet også 

søker om tilskudd til liggekai på Sistranda. Begge søknadene vil bli oversendt innen fristen 1. 

mars 2015. 

 

Vi er nå i en situasjon hvor vi ikke har finansiering for fullføring av prosjektet i henhold til 

forutsetning om et statstilskudd på kr. 8.227.000,-. Vi har muligheter for å stoppe deler av 

prosjektet, da vi foreløpig ikke har bestilt flytekaiene, reparasjon av allmenningskai, samt 

dekke(asfalt) på den nye kaia. Imidlertid må utdypingen fullføres, nor som medfører en 

kostnad på ca. kr. 500.000,-, samt at kaia allerede er fullført eksklusive toppdekke. 

Fullføringen av kaia var allerede på det nærmeste fullført da statstilskuddet ble fremlagt, sli 

at det uansett har/vil påløpe utgifter på ca. kr. 3,9 mill. som uansett må finansieres dersom 

anlegget stoppes. Da vil ikke flyteakaier være bygd og heller ikke fullføring av vedlikeholdet 

på allmenningskaia.. I den nye søknaden som nå oversendes til Kystverket er vedlikeholdet 

av allmenningskaia redusert i forhold til opprinnelig budsjett, da denne reparasjonen vil bli 

omsøkt på et senere tidspunkt i forbindelse med den kommunale bevilgning til 

allmenningskaier som er lagt inn i økonomiplanperioden. 

 

Som det fremgår ovenfor så er det fullt mulig å stoppe deler av utbyggingen i påvente av 

behandling av tilskuddsøknaden til Kystverket. Dette vil imidlertid medføre noe 

kostnadsøkning i forhold til at man har en kontinuerlig fremdrift. Uansett må man imidlertid 

mellomfinansiere deler av utbyggingen ca. kr. 3,9 mill før evt. innvilgning av omsøkte 

tilskudd. 

 

Rådmannen er av den formening at Sætervågen fiskerihavn må fullføres som planlagt og at 

manglene finansiering pga. av redusert statstilskudd for 2015 midlertidig finansieres ved 

bruk av ubrukte lånemidler fra prosjekt som ikke er igangsatt eller hvor midler er til gode, 

mot tilbakeføring i 2016 når endelig avklaring om statstilskudd foreligger.  

 

 

 

 













 
 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 13/1424    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 

 

GODKJENNING AV FORPROSJEKT FOR LIGGEKAI PÅ SISTRANDA  
 
 

Forslag til vedtak: 
 

Teknisk forprosjekt for liggekai på Sistranda, datert 11.12.2014 godkjennes som 
fremlagt, med de endringer som er redegjort for i saksfremlegget. 
 
Det søkes om tilskudd fra Kystverket på inntil 75% av kostnaden som er beregnet til  
kr. 48.380.000,-. For å kunne få prosjektet realisert hurtigere bes rådmannen innhente 
anbud på detaljprosjektering og utarbeidelse av anbudsdokumenter så snart som 
mulig. Det forutsettes en fremdrift slik at prosjekteringen inkl. anbudsdokumentene 
skal være ferdig til utsending senest ved fremlegging av statsbudsjettet for 2016. 
Utgiftene dekkes over budsjettposten for liggekai på Sistranda, hvor det for 2015 er 
bevilget kr. 1 mill. 
 
 

Vedlegg: 
 
Teknisk forprosjekt for liggekai på Sistranda, datert 11.12.2015 
 

Saksopplysninger:   
 
Frøya kommunestyre vedtok i 2013 å utrede muligheter for en liggekai i området Nesset – 
Hamarvik for større båter. Det ble nedsatt en gruppe bestående av representanter fra 
rederinæringen, Frøya Næringsforum og kommunen. I tillegg skulle man benytte seg av 
kompetansen til Trondheim Havn. 
 
Det ble tidlig klart at det mest aktuelle alternativet var på Sistranda i forbindelse med den 
eksisterende moloen og det ble gitt et oppdrag til Norconsult for å utarbeide et skisseprosjekt 
og senere et forprosjekt for en liggekai som på yttersiden hadde plass til 2 større båter, hver 
på inntil 100 meter, Dybden på kai skulle være på -8 meter LAT. På innsiden av kaia skulle 
også være muligheter for anløp av båter, men da for mindre båter og med en dybde ved kaia 
på -6 meter LAT. 
 



Vurdering: 
 
Forprosjektet er nå ferdigstilt og vi er nå i gang med å utarbeide søknad til Kystverket for 
tilskudd til kaia. Søknadsfrist er 1. mars for tildeling av midler i forbindelse med 
statsbudsjettet for 2016 som behandles til høsten 2015. 
 
Forprosjektet viser en total kostnad for hele prosjektet på kr. 42.530.000,- ekskl. mva. I siste 
møte i prosjektgruppa ble det fra rederinæringen vist til de restriksjoner man har når det 
gjelder smitteproblematikk innen oppdrettsnæringen. Fendringen på kaia er planlagt med 
dekkfendring, noe som er uheldig i forhold til utfordringer man har når det gjelder smittefare. 
Det foreslås derfor en endret fendring som vil øke kostanaden med kr. 5 mill. Rådmannen 
mener at dette må legges inn i kostnadene, slik at man tilfredsstiller de krav man har for å 
hindre smitte. I tillegg er det fra de fremtidige brukerne av kaia bedt om en økt kapasitet for 
uttak av landstrøm i forhold til det som er forutsatt i forprosjektet. Økt kostnad er beregnet til 
kr. 850.000,-. 
I kommunens budsjett for 2015 er det avsatt kr. 1 mill til videre detaljprosjektering og 
utarbeidelse av anbudsdokumenter, samt at det for 2016 er avsatt kr. 21,5 mill til utbygging. 
Det forutsettes videre et betydelig tilskuddsbeløp fra Kystverket. 
 
I forbindelse med Kystdirektøren sitt besøk til Frøya høsten 2013 ble behovet for liggekai 
understreket både fra kommunen og ikke minst rederinæringen og med bakgrunn i dette ble 
det så besluttet å utrede en mulighet for liggekai. 
 
Det prosjektet som nå foreligger er i samsvar med næringens ønske, både når det gjelder 
plassering og ikke minst utførelse. Ved den plassering som er valgt kan denne løsningen 
skape en småbåthavn helt innerst mot land under forutsetning av at småbåtforeningen foretar 
mudring. Dette er drøftet med småbåtforeningen som er enig i denne løsningen og som vil 
være med å løse deler av foreningens behov for flere småbåtplasser. Dette er et prosjekt som 
fullt ut må bekostes av småbåtforeningen og vil ikke berøre selve utbyggingen av liggekaia 
og bruken av denne. 
 
Søknad til Kystverket er som tidligere nevnt under utarbeidelse og vil bli oversendt innen 
fristen på 1. mars 2015. For at man ikke skal miste tid når det gjelder utbygging av liggekaia 
så foreslår rådmannen at de midler som er bevilget i 2015-budsjettet benyttes til 
detaljprosjektering, slik at prosjektet kan sendes ut på anbud så snart tilsagn om tilskudd fra 
Kystverket foreligger. 
 
 
 
 













































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Andreas Kvingedal Arkiv:  M71  
Arkivsaksnr.:  14/1643    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for drift 
Kommunestyret 
 
 
SAMARBEID INNEN BRANN- BRANNSYN SNILLFJORD-FRØYA- H ITRA  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 

1. Brannforebyggende personell i Frøya og Hitra kommuner underlegges Sør-Fosen 
feiervesen fra 1. januar 2015. Eksisterende stillingsressurser på forebyggende samt 
leder forebyggende i hver av kommunene, dv. 70 % stillingsandel overføres til Sør-
Fosen feiervesen fra hver av kommunene Frøya og Hitra fra samme dato. 

2. Gjenværende reststillinger på 30 % i hver av kommune skal ivareta de lovmessig 
definerte leder beredskapsfunksjonene i den enkelte kommune   

3. Det fremlegges egen sak for kommunestyrene om en sammenslåing av Frøya og Hitra 
brann- og redningstjeneste våren 2015, sammenslåingen tenkes gjennomført samtidig 
med innføring av nytt nødnett i regionen, antatt innført høsten 2015.   

 
Vedlegg: 
 
 
 
Saksopplysninger:   
 
Regionen Snillfjord - Hitra – Frøya har hatt utfordringer knyttet til tjenesteområdene Brann- 
Feiing og Brannsyn. Ut i fra dette har det vært ført en del samtaler rundt samarbeid mellom 
de 3 kommunenes administrasjoner og en felles ROS-analyse for de tre kommunene er 
utarbeidet. I ettertid har Snillfjord kommune etablert et samarbeid med Orkdal kommune 
innenfor fagfeltet brann og er som sådan ikke lenger aktuell partner i et regionalt samarbeid 
med Hitra og Frøya.  
 
Brannsjefene på Frøya og Hitra har ført samtaler om mulighetene for et utvidet samarbeid 
innenfor brann- og redning, fra før er det et operativt samarbeid mellom Hitra og Frøya på 
feiing gjennom Sør-Fosen feiervesen.  



Regionen ønsker å beholde kvalifisert fagpersonell i stillingene både innenfor feiing og 
brann. Pr. dags dato er det tilsatt 2 feiere i 100 % stillinger i Sør-Fosen feiervesen som 
administrativt er underlagt brannsjefen på Hitra.  

Nå fremmes det ønske om et utvidet samarbeid rundt tjenestene for blant annet å skape et 
utvidet brannfaglig arbeidsmiljø. Spesielt det å rekruttere samt beholde brannsynspersonell 
med oppgave brannsyn i særskilte brannobjekt har vært en utfordring siden dette er mindre 
stillingsbrøker i «ensomme» stillinger.   

I første omgang tenkes det her på samarbeid innen brannsynsoppgavene, men et fullt 
sammenslått brann- og redningsvesen vurderes også innen et kort tidsperspektiv. 
Tidsperspektivet defineres av når et nytt nødnett fysisk innføres og er operativt over 
kommunegrensene.    

Nye oppgaver 

NOU (Norges offentlige utredninger) 2012:8 sammen med Stortingsmelding 35 (2008-2009) 
oppstiller nye oppgaver for fremtidens brann- og redningstjeneste, dette gjelder innenfor 
samfunnssikkerhet lokalt, regionalt og nasjonalt i relasjon til kommunal beredskapsplikt.  

Endringer i oppgaver og nye krav til kompetanse vil fremover gi nye utfordringer for 
brannvesenene, relatert til mer spesialiserte og komplekse oppdrag. Følgende eksempel 
understrekes i NOU 2012:8: 

- Trafikkulykker inkludert tunge kjøretøy 
- Livbergende innsats ved drukningsulykker 
- Tauredning 
- Innsats rasulykker 
- Behandling farlige stoffer 
- Spesielt for vår region – lange og bratte undersjøiske tunneler 
- Utvidet innsats i forbyggende arbeid ut i fra sårbarhetsanalyser 

Dagens oppstillinger innenfor brann/ feiing på Frøya og Hitra:   
 
4.1.1 Forebyggende brann 
 

 

 

 Frøya  Hitra Totalt 

Antall innbyggere, 3 kvartal 2014  4.606  4.567 9173 

Antall §13-objekter  54  40 94 

 
 



4.1.2 Feiing 
 

 Frøya Hitra Totalt 

Piper totalt 1576 1692 3268 

Piper feid i 2013 298 209 507 

 
 
4.1.3 Beredskap: 
 

  Frøya  Hitra  Totalt 

Antall 
utrykninger 
pr. 1. des. 
2014 

  

63 

  

56 

 

 

 

119 

Antall 
øvingstimer 
pr. mann i 
2014 

  

30 

  

20 

 

 

 

 

       

Kort 
beskrivelse 
av 
vaktordning 

 4-delt 
OB-
vakt, 

3 
mann 
h.tider  

 4-delt 
OB-
vakt,  

  

 

 4.3  Personell (krav/reelt) 
 

 Frøya Hitra  Tota
lt 

Ansatte totalt 36 32  68 

Brannsjef 0,2 0,2  0,4 



 

Leder forebygg. 0,2 0,2  0,4 

Forebyggende 0,4 0,4  0,8 

Leder beredskap 0,2 0,2  0,4 

     

Utrykningsleder 4 4  8 

Brannkonstabel 32 27  59 

Feier-
/feierlærling 

   2 

     

 
Vurdering:  
Kommunenes administrasjon har registrert at sannsynligheten for snarlig inntredende av 
utredet samarbeid i orkdalsregionen pr. dags dato ikke er realistisk. Nå er det innmeldt behov 
som kommunene i vår region må løse og da har det vært et administrativt fokus på en 
organisering som på et senere tidspunkt eventuelt kan inkorporeres i et større 
tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen.     
 
Tematikken i diskusjonene mellom kommunenes administrasjoner har avdekket følgende 
løsninger  

 

1. Feiing 
Hitra og Frøya kommuner har allerede etablert Sør- Fosen Interkommunale 
feiervesen.  
Selskapet har 2 ansatte i fulltid og styret består av de 2 kommunenes brannsjefer 
   

2. Mulige løsninger brannsyn   
Oppgaveporteføljen til Sør-Fosen Interkommunale feiervesen utvides til også å 
omfatte brannsyn i særskilte brannobjekt. I dag samarbeider brannsynspersonellet i de 
2 kommunene i en viss grad om brannsynene, men dette er ingen formell 
samarbeidsrelasjon. Ved et utvidet samarbeid overføres de 2 kommunens ressurser 
inn i Sør-Fosen Interkommunale feiervesen hvorpå hver av kommunene beholder en 
30 % stillingsressurs som ledere beredskap internt i hver kommune.  
  
Sør-Fosen Interkommunale feiervesen vil i ettertid bestå av 2 feiere i 100 % stilling 
samt 2 brannsynspersonell som til sammen innehar 140 % stilling. En slik 



konstellasjon vil borge for utvidet fagmiljø for hele tjenesten og gjør tjenestene mer 
robust. En slik løsning bør inntre fra årsskifte 2014/15 og er et tiltak som etterspørres 
av kommunenes brannsynspersonell.    

3. Mulige løsninger brann-/redningsvesen 
Regionens brann-/ redningsvesen omorganiseres totalt i tråd med delprosjekt 
Tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen sone Frøya, Hitra og Snillfjord. Nå har 
Snillfjord kommune innledet et samarbeid med Orkdal på brann hvilket gjør 
samarbeid innover mindre aktuelt. Benytter Sør-Fosen feiervesen (endrer navn og 
funksjon) som overbygning med eget styre. Organiseringen kan eventuelt tre inn i 
samarbeid Orkdalsregionen dersom dette blir aktuelt på et senere tidspunkt. Dette 
innebærer et totalt samarbeid innenfor brann- redning/brannsyn/ feiing, dvs. et 
sammenslått brann- og redningsvesen i de to kommunene.  

 

Effekt:  

- All tjenesteproduksjon (feiing/ brannsyn/ utrykning) underlegges en administrasjon 
- Utrykningsenhetene beholder sine lokaliteter  
- Tilnærming til hel-stillinger medfører bedret fagmiljø. 
- Økt mulig ressurstilgang for alle kommunene ved hendelser 
- Mer robust organisering for de 2 kommunene innenfor lovpålagt tjenesteproduksjon 

innen fagområdet 
- Forenkling rekrutteringsarbeid  

 

Sone Hitra/Frøya/Snillfjord : forebyggende kontor «kysten», feiere, Hoved brannstasjonene 
Frøya og Hitra samt bistasjoner/depot i h.h.t. ROS-analyse. Denne soneinndelingen er i tråd 
med hovedprosjekt Tjenestesamarbeid i Orkdalsregionen, delprosjektrapport Brann og 
redning. Dette innebærer at et regionalt samarbeid mellom Hitra og Frøya senere kan 
inkorporeres direkte i et større samarbeid i Orkdalsregionen dersom dette på et senere 
tidspunkt blir iverksatt.   

 

Oppstilling ønsket ved et totalt sammenslått brann- og feiervesen: 

Hoved brannstasjon Frøya (Sistranda) tilknyttet 16 mannskaper inklusiv stasjonsleder 

Hoved brannstasjon Hitra (Fillan) tilknyttet 16 mannskaper inklusiv stasjonsleder 

Bistasjon Nordskaget i h.h.t. ROS-analyse, tilknyttet 8 mannskaper 

Bistasjon Sandstad tilknyttet 8 mannskaper 

Depot Sula tilknyttet 6 mannskaper inklusiv depotleder 



Depot Mausundvær tilknyttet 6 mannskaper inklusiv depotleder 

Depot Kvenvær tilknyttet 6 mannskaper inklusiv depotleder 

2 årsverk feiing. 

2 årsverk forebyggende, leder beredskap og leder forebyggende 

Brannsjef 50 % 

 
Fordeling kostnader 
Ved kun overføring av feiertjenesten/ branntilsynsfunksjonen overføres stillingsandelene 
avsatt i kommunene fra kommunene til det interkommunale selskapet Sør-Fosen feiervesen. 
Dersom det blir et felles brannvesen foreslås følgende økonomisk oppsett som 
Rådmannsgruppa i Orkdalsregionen har lagt frem om kostnadsfordeling mellom 
kommunene:  
 
Det betales en fast sum pr. kommune til det interkommunale brannvesenet på kr. 200.000,- 
indeksregulert. Restsummen fordeles etter følgende 2 formler jfr. tidligere utarbeid 
kostnadsfordeling benevnt Agdenesmodellen utledet under arbeidet med Tjenestesamarbeidet 
i Ordalsregionen. 
 
Basis-/grunnprinsipp for kostnadsfordeling/finansiering i tjenestesamarbeid: 
Påløpte utgifter til drift, nyetablering og investeringer inndekkes av deltakerkommunene 
basert på slik kostnadsfordeling/finansiering (hver for seg eller i kombinasjon): 
 

Kommunens frie inntekter pr innbygger Utjevningsfaktor  = 
Snitt frie inntekter pr innbygger i regionen 

 

Fordeling Kostnader til fordeling * Utjevningsfaktor * Innbyggertallet i kommunen 
(kommunens andel) 

= 
Innbyggere i regionen   

 

 
 
Generelle kommentarer 
Utfordringsbildet på Frøya og Hitra er gitt og spesielt fokus har vært rettet mot kompetanse 
samt «ensomme» stillinger/ brøkstillinger. Det er en omforent administrativ oppfatning om at 
tjenestene innenfor brann faglig best lar seg betjene gjennom et utstrakt samarbeid og helst 
da i faste strukturer. Det er videre en oppfatning, ut fra utfordringsbildet og tjenesteinnhold, 
av at på sikt bør regionens brann- og redningstjeneste slås sammen til en enhet. Spørsmålet er 
om det skal foretas en trinnvis utvikling mot målsettingen via sammenslåing av enkelte 
fagelement som feiing/ brannsyn eller om det skal velges allerede nå en totalt sammenslått 
brann- og redningstjeneste. Det antas at fremtidig kostnadsbilde blir best håndtert via en 
totalt sammenslått struktur.  

De 2 kommunene har pr. dags dato ulikt behov for samarbeid. 



Frøya kommune ser for seg en snarlig overføring av avsatte brannsynsressurser, men hvor 
en total sammenføyning av brann- og redningstjenesten gjennomføres i løpet av 2015. Dette 
begrunnes med at dette er tidspunktet hvor nytt nødnett innføres i vår region, hvilket 
muliggjør kommunikasjon over kommunegrensene. Dette innebærer at det på sikt kan 
opprettes en felles overordnet vaktordning for de 2 kommunene. Dette vil nødvendiggjøre 
bruk av utrykningsledere i hver av kommunene.  

Både Frøya og Hitra kommuner har inntil dette tidspunkt tilgang på nødvendig kompetanse 
og personell for å håndtere utrykningstjenesten. 

Hitra kommune sine primærbehov retter seg hovedsakelig mot fremtidig rekruttering, 
arbeidsmiljø og et lærende fagmiljø. Det har de senere år vært problematisk regionalt å skaffe 
kompetent arbeidskraft til utlyste fagstillinger uten at disse er forankret i et hensiktsmessig 
fagmiljø. For de to kommunenes del vil en måloppnåelse innenfor utvidet fagmiljø være en 
stor gevinst i et regionalt samarbeidskonsept. Samtidig kan det oppnås en 
rasjonaliseringsgevinst gjennom sammenslåing av tjenestene på sikt, også da relatert til 
vaktordningene.           

Generelt utfører små brannvesen arbeidsoppgavene sine så godt de kan, det blir allikevel 
problematisk å stå alene med det utvidede utfordringsbildet som nå kommer til uttrykk 
gjennom nylig fremlagt NOU 2012:8 som tidligere referert til. Et sammenslått brannvesen 
kan lære gjennom fagmiljøer, det er organisatorisk mer kostnadseffektivt, det bør gi økt 
kvalitet på tjenestene til befolkningen og både forebyggende personell og 
innsatsmannskapene får en enklere hverdag med bedre kompetanse og materiell som en 
konsekvens av utvidede læringsnett/ ressurser. 

For å berede grunnen for et utvidet samarbeid ble det høsten 2014 gjennomført felles 
lønnsforhandlinger innenfor brann/ feiing i de to kommunene. Ved fremleggelse av sak om 
en sammenslåing av brann- og redningstjenesten vil det bli nødvendig med en total 
revidering av gjeldende vedtekter, ved kun inntreden av forebyggende tjenester kan dagens 
vedtekter fortsatt benyttes i et kortere perspektiv.   

Med basis i dette fremmes saken for politisk behandling i de to kommunene       

 
 



 
 
 
 
 
 



SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: 630 &10  
Arkivsaksnr.: 14/271    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskap 
Kommunestyret 
 
IKT VERTSKOMMUNEAVTALE - FRØYA OG HITRA KOMMUNER 2014  
 
Forslag til vedtak: 
 

1) Frøya kommunestyre godkjenner «IKT vertskommuneavtale mellom Frøya og Hitra 
kommuner» slik som vedlagt. 

2) Hitra kommune blir vertskommune for samarbeidet og blir med det arbeidsgiver for 
personalet i felles IKT-tjeneste. 

3) Avtalen trer i kraft fra og med 01.04.2015. 
4) Avtalen godkjennes under forutsetning av at Hitra kommune fatter tilsvarende vedtak. 

 
 
 

Vedlegg: 
 

1. IKT vertskommuneavtale mellom Frøya og Hitra kommuner  
2. Felles eKommunestrategi for Frøya og Hitra kommuner 2014-2018 
3. Trinnvis fremdriftsplan for etablering av felles IKT- tjeneste for Frøya og Hitra kommuner 

2015- 2016 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): Gjeldende IKT planer for kommunene 
 
Saksopplysninger:   
 
Bakgrunn for saken: 
Avtalen inngås med bakgrunn i avklaringer i deltakerkommunene om at de ønsker en felles IKT – 
tjeneste for de to kommunene, og med slik hovedsakelig årsak: 
 

• Ikke grunnlag for ønsket / tiltenkt Orkdalssamarbeid innenfor IKT  
• Behov for mer felles og samordnet IKT – tjeneste for de interkommunale tjenestene som 

kommunene har felles 
• Felles IKT – tjeneste for Frøya og Hitra i tråd med anbefalinger fra Sør Trøndelag 

fylkeskommune 
 
Kommunene har i utredningsarbeidet forut for avtale belyst følgende som FORMÅL for felles IKT – 
tjeneste: 
 

• Større fagmiljø og med det mindre sårbar 
• Økonomiske besparelser gjennom felles innkjøp, oppgradering og opplæring 

 
Frøya kommunestyre gjorde følgende enstemmige vedtak i sak 126/14 av 30.10.14.  



 
1. Det skal etableres en felles IKT-tjeneste for kommunene Frøya og Hitra. Etableringstidspunktet 

settes når administrasjonen har utarbeidet en trinnvis framdriftsplan for arbeidet, der målet er 

at kommunene får en fullstendig integrasjon og samordning av alle IKT-baserte systemer i 

Hitra og Frøya kommuner. 

2. Det etableres felles datarom for Frøya og Hitra kommuner på Hitra / Hitra rådhus 

3. Som vertskommune for den felles IKT tjenesten velges Hitra kommune. Relevant avtaleverk 

mellom kommunene utarbeides. 

4. Felles kostnader knyttet til integrasjon gjennomføres innenfor en ramme for 2015 på totalt 1 

Mkr, der kommunene dekker 50 % hver. Kommunene tar høyde for dette i økonomiplanarbeidet. 

5. Arbeidet gjennomføres etter samme strategi som ble utredet for IKT-samarbeidet i 

Orkdalsregionen. 

6. Det forusettes at både Frøya og Hitra kommuner gjør samme vedtak. 

 

Hitra og Frøya kommuner deltok i utredning om et bredt anlagt Orkdal-samarbeid. I dette inngikk 
også vurdering av mulig felles IKT-tjeneste for kommunene. Utredningene endte med at dette ikke 
ble realisert. Hitra og Frøya kommuner vurder at et egne IKT-tjenester for kommunene kan medføre 
at vi blir sårbare i framtida. I tillegg gir interkommunalt samarbeid på mange tjenesteområder det 
naturlig og nødvendig å vurdere samarbeid.  
 
Det foreligger nå prinsippavklaringer i Frøya og Hitra kommuner om at IKT-tjenestene skal slås 
sammen, og at Hitra kommune skal være vertskommune. Med utgangspunkt i disse avklaringene 
legges det nå fram forslag til avtale med vedlagte dokumenter for trinnvis framdriftsplan fram mot en 
fullt ut samordnet IKT-tjeneste. Dette er i samsvar med vedtak som ligger til grunn for 
sammenslåingen. 
 
Det etableres felles datarom på Hitra (p.t. Hitra rådhus) for de nye og felles IKT-serverne. 

 
Vurdering: 
 
Med utgangspunkt i at det ikke ble funnet grunnlag for et bredt IKT-samarbeid i Orkdalsregionen og 
et stort interkommunalt samarbeid etablerer nå Frøya og Hitra et IKT-samarbeid med Hitra som 
vertskommune. Det etableres videre et felles datarom for Frøya og Hitra kommuner på Hitra hvor 
felles IKT servere blir plassert. Det er videre enighet om at det bevilges kr 500.000,- av hver av 
kommunene til å starte opp samordningen i 2015. Frøya kommunestyre bevilget derfor kl 500`til 
dette formålet i budsjett/handlingsplan 2015.  
 
For 2016 og senere vil nivået på tidligere bevilgninger ligge som grunnlag for videre investeringer og 
drift i den nye felles IKT-tjenesten. Vertskommunen legger fram forslag til drift- og 
investeringsbudsjett i oktober for kommende år. Ved avtaleinngåelse blir det til sammen 4 årsverk i 
den nye felles IKT-tjenesten, 2 fra hver av kommunene. Personell som tidligere har hatt Frøya som 
arbeidsgiver overføres til Hitra kommune som ny arbeidsgiver i tråd med etablert praksis og regler 
rundt virksomhetsoverdragelse. Det betales ikke husleie for tjenesten, i tråd med gjeldende praksis 
for det øvrige interkommunale samarbeidet. Hitra og Frøya kommuner har begge relativt nye IKT-
planer. Med utgangspunkt i disse to planene utarbeides det et nytt felles strategidokument som legges 
fram til behandling i de to kommunestyrene. I god tid før oppstart avklarer kommunene hvilket utstyr 
som skal inngå i felles IKT-tjeneste og hva som fortsatt skal kjøpes, eies og vedlikeholdes av 
kommunene hver for seg. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
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HØRINGSUTTALELSE - OVERFØRING AV 

SKATTEOPPKREVERFUNKSJONEN FRA KOMMUNENE TIL SKATTEETATEN  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommune fraråder statliggjøring av skatteoppkreveren fra 01.01.2016. 
 
Vi mener dagens kommunale løsning gir de beste resultatene og framstår som en effektiv 
organisering. Spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren er mest naturlig å 
behandle i den kommende kommunereformen. 
 
Vi mener forslaget er et eksempel på uheldig distriktspolitikk, fordi nærhet og lokalkunnskap 
er spesielt viktig i denne saken. Forslaget innebærer en uhensiktsmessig sentralisering da 
lokal skjønnsutøvelse og lokalkunnskap er mye av forklaringen på dagens gode resultater. Vi 
mener Frøya kommune, i form av å være organisert under «Kemnerkontoret i 

Orkalsregionen», selv har best kompetanse og forutsetning for å samarbeide med og håndtere 
vårt lokale næringsliv og våre innbyggere innenfor høringens foreslåtte områder. 
 
 
 
Vedlegg: 

 
1. Høringsbrevet 
2. Høringsuttalelsen fra KS 
3. Rapport fra Oslo Economics 
4. Årsrapport skatt for 2014 for Frøya kommune 

 
 
 

 

 

 

Saksopplysninger:   
 



Vi viser til høringsbrev av 01.12.2014, og til eget brev fra departementet til alle landets 
kommuner av 04.12.2014 om at regjeringen ønsker å statliggjøre den kommunale 
skatteoppkrevingen. Frist for høringsuttalelser er satt til 02.03.2015. 
 
Skatteoppkreverne står for fellesinnkrevingen av de fleste direkte skattene som fastsettes av 
Skatteetaten. Skatteoppkreving brukes om de samlede oppgaver som ligger til 
skatteoppkrevefunksjonen: 
 

- Innkreving av inntekts- og formuesskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift. 
Fellesinnkrevingen innebærer at skatteoppkreveren krever inn skatter og avgifter på 
vegne av skattekreditorene (staten, fylkeskommuner og kommunene). 

- Arbeidsgiverkontrollen omfatter primært kontrollen av lønnsområdet. Formålet med 
kontrollen er å påse at skattetrekk, påleggstrekk og arbeidsgiveravgift blir beregnet, 
oppbevart, innberettet og innberalt i samsvar med de bestemmelsene som gjelder. 
Siden likning av lønnstakere baserer seg på innsendt lønns- og trekkoppgave fra 
arbeidsgiver, er kontrollen svært viktig for å oppnå korrekt skattegrunnlag. 

- Føring av skatteregnskapet – oppkreverne fører skatteregnskapet for den enkelte 
kommune i Skatteregnskapssysemet (Sofie), som driftes av Skatteetaten. 
Skatteregnskapet avlegges månedlig for å fordele skatteinntektene i kommunene. 

 
I dag har kommunene det administrative ansvaret for skatteoppkreverfunksjonen, mens 
Skatteetaten har ansvar for faglig oppfølging og styring. 
 
 
Vurdering: 

 
Skatteoppkreverfunksjonen i Frøya kommmune er organisatorisk underlagt Kemnerkontoret i 

Orkdalsregionen. Kontoret ligger på Hitra, og betjener kommunene Frøya og Hitra med 2 
årsverk i form av to ansatte med kontorsted Hitra rådhus. 
 
Forslaget om statliggjøring av skatteoppkreverne har vært oppe flere ganger før, men aldri 
fått flertall i Stortinget. Vi mener dagens kommunale løsning er den beste, da den gir svært 
gode resultater. Dagens skatteinnkreving har en innbetalingsgrad på 99,8 % av samlede krav 
for de viktigste skatteartene. 
 
Vi mener at en statliggjøring i tråd med den meget stramme skisserte tidsrammen innebærer 
risiko for netto inntekstap, reduksjon av nødvendig kompetanse i vår kommune og et uheldig 
personalløp med fare for tap av nøkkelpersonell. 
 
Vi vil også peke på at spørsmålet om organiseringen av skatteoppkreveren er mest naturlig å 
behandle i den varslede kommunereformen. 
 
Forslaget innebærer en klar risiko for provenytap (netto inntekstap til staten). Dette 
spørsmålet er utredet av Oslo Economics, som har gått igjennom tallmaterialet og beregnet 
konsekvensene av endret innkrevingsprosent (vedlagt rapport). Dagens organisering har en 
løsningsgrad som ligger helt i verdenstoppen. Årsrapport for 2014 beskriver resultatene for 
Frøya kommune (vedlagt rapport). 
 



Bergningene fra Oslo Economics viser at det norske fellesskapet risikerer et årlig provenytap 
i området 0,5-1,5 milliarder kroner dersom forslaget blir vedtatt. Utredningen viser videre at 
endringer i innkrevingsgrad på så lite som 0,05-0,15 prosentpoeng vil gjøre departementets 
forslag ulønnsomme, selv etter den foreslåtte bemanningsreduksjonen. 
 
Den anførte bemanningsreduksjonen er ikke sannsynlig. Forventede gevinster av fagsystemet 
SOFIE er allerede hentet ut. For de sakene som behandles manuelt, som vil være de samme 
uansett organisering, er utøvelse av lokalt skjønn et mål og en forutsening for et godt og 
riktig resultat. Dette viktige aspektet synes ikke belyst i høringsdokumentene. 
 
Innenfor sammenlignbare områder som innkreving av arbeidsgiveravift og MVA har den 
kommunale innkrevingen gjennomgående bedre resultater enn statlig, med en kommunal 
løsningsgrad på 99,8 % mot statlig løsningsgrad på 99,4 %. Da det her er snakk om meget 
store beløp, vil selv små forskjeller i løsningsgrad kunne ha merkbar betydning for Frøya 
kommune. 
 
Den foretatte risikovurderingen av provenytap synes utilstrekkelig og overfladisk. Den tar 
ikke høyde for ovennevnte momenter, og gir inntrykk av å være tilpasset ønsket resulat. 
 
Nærheten til skattesubjektene forklarer de gode resultatene i forskuddsordningen og er viktig 
i kampen mot svart økonomi og arbeidslivskriminalitet. Nærheten til innbyggerne er også 
viktig for å bistå de vanskeligstilte skatteyterne. Lokalkunnskap og nærhet er viktig for å 
forstå og hjelpe de som trenger det mest. 
 
Departementet hevder at skattinnkreving ikke er en naturlig kommunal oppgave, blant annet 
fordi det utøves «liten grad av skjønn». Vi mener at nettopp muligheten til å utøve lokalt 
skjønn innenfor lovens rammer, er et bidrag til de gode resultatene. Vi opplever at nærheten, 
tilstedeværelsen og forståelsen for de lokale forhold bidrar til både lojalitet og legitimitet til 
skattesystemet. 
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Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 14/1229    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 
Valgstyret 
 

 

OPPDATERING/ENDRING AV VALGKRETSER  
 
 

Forslag til vedtak: 
Følgende stemmekretser slås sammen: 

• Titran/Nordskag/Klubben med midlertidig stemmested for valget 2015 

• Skjønhalsen/Dyrøya med stemmested Dyrøy skole 

• Mausund/Sula/Froan med stemmested Mausund skole 
 

Nabeita, Sistranda, og Nesset opprettholdes som egne stemmekretser med flytting av stemmelokaler for Nabeita krets 
fra grendahuset Svanheim til Nabeita skole og Nesset krets fra grendahuset på Nesset til Frøya Næringspark. 

 
 
Vedlegg: 
 
Brev til grendalagene. 
Svar fra Skjønhals kretslag og Klubben grendalag. 
Skjema som viser stemmeberettigede og stemmekretser de 3 siste valgene. 

 
Saksopplysninger etter forrige behandling i Valgstyret: 
 
Valgstyret fattet flg. enstemmige vedtak 13.11.14. 
”Saken utsettes. Viser til Valgstyresak 1/13, hvor Valgstyret ba om at grendalagene involveres i prosessen.” 

 
Det ble utsendt brev til flg. berørte grendalag: Titran, Klubben, Skjønhalsen, Sula og Sørburøy. 
Det er kommet uttalelser fra Skønhals kretslag og Klubben grendalag. 
Det er kommet forslag på endring av navn på noen av kretsene dersom det blir sammenslåing. 

• Titran/Nordskag/Klubben:  Nytt navn  

• Skjønhalsen/Dyrøya:   Nytt navn ”Ut-Frøya krets” 

• Mausund/Sula/Froan:   Nytt navn ”Øyrekka krets” 
Nye vurderinger er tatt etter høringsuttalelsene.  Det er ikke kommet vesentlige nye momenter som tilsier at 
rådmannen ønsker å endre innstillingen.  
Hovedårsaken til forslag om sammenslåing av stemmekretser er at Frøya kommune har alt for mange 
stemmekretser per i dag. Ved en eventuell kommunesammenslåing vil det bli enda færre kretser. 

 
Saksopplysninger: 
 
Frøya kommune har per i dag 11 stemmekretser.  
Til sammenligning har Hitra per i dag 6 stemmekretser.  
 
Ved en evt. kommunesammenslåing i fremtiden bør Frøya kommune allerede nå ta stilling til sammenslåing av 
stemmekretser. Ved å redusere antallet stemmekretser for 2015, vil overgangen til ytterligere reduksjon bli 
enklere å forholde seg til. 



 
Flere av valgkretsene er så små at det ligger på grensen til å få gjennomført en stemmegivning i tråd med 
bestemmelsen om hemmelig valg pga gjenkjennelseseffekt.  
Det betyr at stemmesedlene ikke kan grovtelles ute i enkelte kretser. 
Uansett må urnen brytes da det skal foretas opptelling av stemmesedler når stemmestyreprotokollen skal føres. 
Dette medfører at stemmestyrene kan se alle stemmesedlene og danne seg et bilde over hvem som har stemt hva. 
 
Større kretser vil ivareta kravet om gjennomføring av hemmelige valg. 
 
I dag er det de færreste som går til valglokalene.  De aller fleste har mulighet til å ta bil. 
De eldre blir uansett godt ivaretatt da de kan be om ambulerende stemmemottak i heimen noe flere og flere 
benytter seg av. Det samme gjelder forhåndsstemmegivning. 
 
Ved å gjennomføre forhåndsstemmemottak på Sørburøy og Sula, slik vi har gjennomført det på Bogøya og 
Gjæsingen i mange år, vil innbyggerne bli godt ivaretatt. 
 
Rekruttering av medlemmer til stemmestyrene i små kretser har vært vanskelig i mange år. Ved flere valg har 
det vært store utfordringer med å få enkelte stemmestyrer på plass, spesielt på Sula og Sørburøy. På Sula har vi 
de siste valgene sendt folk fra fast-Frøya utover for å avvikle valget.  
For valget i 2013 klarte vi på Sula å få til et stemmestyre med 3 personer med bare 1 vara.  
På Sørburøy klarte vi å få til et stemmestyre på 3 personer med bare 1 vara. 
Dette er veldig sårbart hvis det oppstår sykdom på valgdagene. 
 
Kommunal og moderniseringsdepartementet har utviklet valgprogrammet ”EVA” som alle kommunene i hele 
landet benytter.  
 
Det har ved valgene i 2013 og 2015 vært vurdert om elektronisk avkryssing i manntallet skal tas i bruk i alle 
kretser i alle kommuner. For valget i 2013 var det 25 kommuner som hadde elektronisk avkryssing som 
prøveordning med meget godt resultat.  
Det blir i tillegg til disse 25 kommunene utvidet med en del bykommuner for valget i 2015. 
 
Bakgrunn for at det heller ikke for valget i 2015 blir elektronisk avkryssing i manntallet for hele landet er at 
KMD har satt ned et utvalg som skal revidere valgloven som forutsettes vedtatt i god tid før valget i 2017.  
 
Elektronisk avkryssing i manntallet vil f.o.m. valget i 2017 bli gjennomført i alle stemmekretser i hele landet. 
Utdrag fra ”EVA”: 
”Det er ønskelig (men ikke påkrevet) at kommunene har PC i valglokalet på valgdagen i 2015. Denne kan da 
brukes til å skrive ut stemmestyrets møtebok fra EVA, som er en rapport i systemet. Dette skal gjøres 
elektronisk i EVA. I tillegg kan man benytte PC til oppslag i manntallet for å kontrollere fremmedstemmer (ikke 
sette kryss, men kun oppslag). I 2017 planlegger vi for at alle kommuner skal kunne krysse av elektronisk i 
manntallet, så en oppkobling i 2015 vil forberede kommunene på valget i 2017. Hvis kommunene ønsker å ha 
PC i valglokalet på valgdagen, anser vi at denne bruken i 2015 ikke er kritisk. Derfor er det ikke nødvendig med 
Simula-bokser i valglokalet valgdagen i 2015, men for 2017 vil det bli påkrevd.” 
 
Det vil bli tatt i bruk PC-er i valglokalene for elektronisk avkryssing i manntallet i 2017 noe som vil by på 
utfordringer i de kretsene hvor vi ikke har lokaler med breibåndtilgang.  
Mobilt nettverk er ikke tilrådelig da dette er veldig ustabilt. 
I tillegg må det installeres Simulabokser i alle stemmekretsene slik at de som er operative på valg i KMD kan se 
at alle kretser i landet er tilgjengelig på valgdagen. 
 
For gjennomføring av valget i 2017 i 11 kretser som vi har per i dag, må det kjøpes inn 11 PC-er, 11 
Simulabokser samt installeres breibånd i de kretsene hvor skoler ikke kan benyttes.  

 
Vurdering: 
 
Som redegjort for ovenfor vil det komme store endringer for valget i 2017. En stor fordel vil være om det 
allerede ved valget i 2015 kan forberede slike endringer.  Hitra kommune gjorde allerede store endringer ved 
valget i 2011 med reduksjon av stemmekretser, noe som gjør at de har fått en tryggere valggjennomføring og er 
godt forberedt på kommende endringer i valgloven. 



 
Stemmelokalet på Nabeita må flyttes til Nabeita skole og stemmelokalet på Nesset må flyttes til Frøya 
Næringspark. 
Stemmelokalet på Nordskag må ved valget i 2015 flyttes fra Nordskag skole til evt. SalMar sine lokaler grunnet 
renovering av Nordskag skole som ikke vil være ferdig ombygd. 
 
Når det gjelder sammenslåing av kretser foreslås følgende felles valgkretser: 

• Titran/Nordskag/Klubben med stemmested Nordskag skole (midlertidig løsning for 2015) 

• Skjønhalsen/Dyrøya med stemmested Dyrøy skole 

• Mausund/Sula/Froan med stemmested Mausund skole 

• Nabeita, Sistranda, og Nesset opprettholdes som egne stemmekretser med flytting av stemmelokaler for 
Nabeita og Nesset. 

 
Dersom en velger å slå sammen alle stemmekretsene i øyrekka, kan evt. øyrekka få et annet navn. 

 
 
 
 











Antall stemmeberettige (alle kretser) og avgitte stemme på forhånd og valgting de 3 siste valgene: 
 
 

Stemmekretser Antall  
stemme-
berettige 

2009 

Avgitte 
stemmer 
forhånd 

2009 

Avgitte 
stemmer 
valgting 

2009 

Antall 
stemme-
berettige 

2011 

Avgitte 
stemmer 
forhånd 

2011 

Avgitte 
stemmer 
valgting 

2011 

Antall 
stemme-
berettige 

2013 

Avgitte 
stemmer 
forhånd 

2013 

Avgitte 
stemmer 
valgting 

2013 
Titran 136   21   65 139 17   73 111   13  70 

Nordskag 233   27 137 291 29 122 232   20 134 

Nabeita/Bekken 671 114 323 719 92 315 687 111 347 

Sistranda 580   89 312 633 73 299 595 109 301 

Nesset 495   91 243 550 66 275 544   92 295 

Klubben 215    9 133 224 17 121 207   15 127 

Skjønhalsen 142   14   81 151   8  77 138   10   81 

Dyrøya 149   12   95 163 20  84 158   26   87 

Sula   82     4   51   71   8   45   66    8   32 

Mausund 227   20 130 218 27 114 208   29 115 

Froan   35     7   16   31   2   18   29    8   15 

 
Ut fra manntallet i 2013 viser antall stemmeberettigede i kretser som evt. bør bli sammenslått: 
 
Titran/Nordskag/Klubben  550 stemmeberettige Nordskag stemmekrets 
Skjønhalsen/Dyrøya   296 stemmeberettige Dyrøya stemmekrets 
Mausund/Sula/Froan   303 stemmeberettige Mausund Stemmekrets 
 
Tidligere er Bogøya og Gjæsingen lagt inn under Mausund stemmekrets. 
 
Ved valget i 2009 ble Bekken krets innlemmet i Nabeita stemmekrets med godt resultat. 
 
Blir Mausund valgt til stemmested for øyrekka kan evt. hele øyrekka få annet navn.  
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