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Saknr: 126/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
30.11.2017
Saksbehandler:
Siv-Tove Skarshaug

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/3153
Arkivkode:
033

Saken skal behandles i følgende utvalg:
126/17
Kommunestyret
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.10.17
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 26.10.17 godkjennes som framlagt.
Vedlegg:
Protokoll fra møte 26.10.17

Sak nr:
126/17
Gradering:

30.11.2017

Saknr: 127/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
30.11.2017
Saksbehandler:
Mona Åsen

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/226
Arkivkode:
233 C41

Saken skal behandles i følgende utvalg:
92/17
Formannskapet
101/17
Kommunestyret
181/17
Formannskapet
127/17
Kommunestyret

Sak nr:
127/17
Gradering:

30.05.2017
28.09.2017
21.11.2017
30.11.2017

KLAGE PÅ VEDTAK FRA FSK SAK 92/17 I MØTE 30.05.17
Formannskapets innstilling til Kommunestyret:
Vedtak med sak nr. 92/17 fra formannskapets møte 30.05.17, avslag på søknad om nye midler til Artists
in residency opprettholdes.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.11.2017 sak 181/17
Vedtak:
Vedtak med sak nr. 92/17 fra formannskapets møte 30.05.17, avslag på søknad om nye midler til Artists in
residency opprettholdes.
Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
Formannskapets behandling i møte 21 og 22.11.17:
Følgende forslag til vedtak ble fremmet av V, Frp og H:
Søknaden fra Stiftelsen Sula Fyr om en støtte på kr 125.000,- innvilges for en 2-årsperiode. Støtten vil opphøre
etter 2-årsperioden.
Bevilgningen tas fra reservert tilleggsbevilgning.
Falt med 3 mot 4 stemmer avgitt av Ap.
Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.09.2017 sak 101/17
Vedtak:
Saken utsettes.
Enstemmig.
Kommunestyrets behandling i møte 28.09.17:
Saken utsettes.
Enstemmig.
Behandling/vedtak i Formannskapet den 30.05.2017 sak 92/17

Saknr: 127/17
Vedtak:
På bakgrunn av siste vedtak ber formannskapet søkeren se på alternative finansieringer for eventuelt
videreføring av prosjektet. Søknaden foreslåes avslått.
Enstemmig.
Vedlegg:
1.
2.

Saksprotokoll med saks nr. 92/17 fra møte i FSK 30.05.17
Klage på vedtak i formannskap vedrørende Sula Air

Saksopplysninger:
Saken ble tatt opp i kommunestyrets møte 28.09.2017 sak 101/17, da med vedtak om utsettelse. Begrunnelsen
var at det foreligger usikkerhet om kommunestyret skal behandle klage på vedtak fattet av formannskapet.
Formannskapet behandlet i sak nr. 92/17 søknad om nye midler til Artists in residency.
Frøya kommune har over flere år tildelt midler til prosjektet, men ble av formannskapet 17.03.15 sak 15/152
oppfordret til å se på alternative finansieringer for videreføring av prosjektet etter siste periode.
Bakgrunn for avslag i formannskapet 30.05.17 er at det fremkom ikke i søknaden at vilkåret om å søke
alternativ finansiering var innfridd. Rådmannen anmodet videre i saken at dette ble en del av fremtidig
organisering av prosjektet, og ba om at det ble fremlagt for kommunen i forkant av en eventuell ny søkerunde.
Vurdering:
Klage på vedtaket er vedlagt denne saken. Her fremkommer det ikke noen nye opplysninger i henhold til
oppfordring fra rådmannen, og vedtak om avslag foreslås derfor opprettholdt.
I henhold til kommunens delegasjonsreglemet vises det til behandling etter forvatningslovens §28, annet ledd.
Denne må også ses i sammenheng med kommunelovens §40, punkt 3 bokstav C som tilsier at «folkevalgte som
var med på å treffe det påklagde vedtak, eller som medvirket ved tilrettelegging av grunnlaget for dette, er
inhabile ved klageinstansens behandling av saken…..»
Kommunens delegasjonsreglement punkt 2.4 «klage og klagebehandling» sier følgende:

Forvaltningsloven §28, annet ledd:
For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om kommuner og
fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget, eller etter disses bestemmelse,
formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av
kommunestyret eller fylkestinget. Departementet er likevel klageinstans når vedtak er truffet av
kommunestyret eller fylkestinget. Vedkommende statlige organ er klageinstans når vedtak er truffet i
henhold til myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan.
Kommuneloven §40, punkt 3 bokstav C:
Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 andre ledd er ansatte eller folkevalgte som var
med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket ved tilretteleggelsen av grunnlaget for
dette, inhabile ved klageinstansens behandling av saken og ved tilretteleggelsen av saken for
klageinstansen.

Saknr: 127/17
Forvaltningslovens § 32 bokstav A sier at klagen skal «fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet
vedtaket….» Klage på vedtak i sak nr. 92/17 fremsettes derfor for formannskapet for behandling.
Forvaltningsloven § 32 bokstav A:
Erklæring om klage skal:
a)
fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket; dersom muntlig klage
er tillatt, skal erklæringen settes opp skriftlig av vedkommende forvaltningsorgan;

Saknr: 128/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
30.11.2017
Saksbehandler:
Thomas Sandvik

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/2510
Arkivkode:
153

Saken skal behandles i følgende utvalg:
164/17
Formannskapet
119/17
Kommunestyret
128/17
Kommunestyret

Sak nr:
128/17
Gradering:

17.10.2017
26.10.2017
30.11.2017

BUDSJETTJUSTERING FOR INVESTERINGSBUDSJETTET 2017

Forslag til vedtak:
Frøya kommune vedtar å flytte investeringsprosjekter med følgende finansiering fra regnskapsåret 2016 til
regnskapsåret 2017
Finansiering
Momskompensasjon
Ubundne kapitalfond – Helhetlig idrettspark
Ubundne kapitalfond – Morgendagens omsorg
Ubrukte lånemidler
Lånemidler
Sum

Beløp
17 523 398
706 561
544 701
614 546
99 324 096
118 713 301

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 26.10.2017 sak 119/17
Vedtak:
Saken utsettes pga uklarheter rundt bruken av ubundne investeringsfond.
Enstemmig.
Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.10.2017 sak 164/17
Vedtak:
Frøya kommune vedtar å flytte investeringsprosjekter med følgende finansiering fra regnskapsåret 2016 til
regnskapsåret 2017
Finansiering
Beløp
Ubundne investeringsfond
99 321 096
Momskompensasjon
17 523 398
Ubundne kapitalfond – Helhetlig idrettspark
706 561
Ubundne kapitalfond – Morgendagens omsorg
544 701
Ubrukte lånemidler
614 546
Enstemmig.

Saknr: 128/17
Vedlegg:
Saksopplysninger:
Nedenfor vises investeringsprosjekter som har en rest pr 31.12.16. Flere prosjekter er flerårige, dvs. at de pågår
over flere budsjettår, eller at de er utsatt. Investeringsbudsjettet er vedtatt for ett år i gangen, slik at midler som
er besluttet finansiert i et tidligere år, som skal benyttes i inneværende investeringsår, må ha et vedtak om å
flyttes fra forrige budsjettår til inneværende budsjettår, dette gjøres som bakgrunn i god regnskapsskikk.
Summene pr prosjekt er inklusive mva.

Prosjekt Prosjektnavn
551304
551306
551308
551315
551324
551326
551329
551336
551337
551338
551341
551342
551343
551347
551351
551358
551361
551364
551370
551376
551377
551379
551381
551388
551392
551394
551400
551401
551402
551404
551406
551407
551416
551423
551424
551425

RENOVERING SISTRANDA SKOLE
NORDSKAG OPPVEKSTSENTER
UTSTYR SYKEHJEMMET
NÆRINGSAREAL
VASSVERKSUTBYGGING
KLOAKKUTBYGGING
ASFALTERING KOMM. VEGER
SKARPNESET NÆRINGSPARK
Boligfelt Dyrøy
Boligfelt Kverva
Ny brannstasjon
Dyrøy oppvekstsenter
BOLIGFELT HOLAHAUAN
FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA SENTRUM
Opprusting Frøya kommunehus
LIGGEKAI SISTRANDA
Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik
VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET
FORPROSJEKT MUSEUM
NYTT HØYDEBASSENG - BREMNESTUVA
OPPRYDDING KOMMUNALE
AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEMER
RAMMEPLAN AVLØP
TIRETTELEGGING - TRYGDEBOLIG PÅ HAMARVIK
UTBYGGING BEINSKARDET - BYGGETRINN 2
NY GPS TOTALSTASJON
UTVIDELSE AV RENSEANLEGG KIRKEDALSVATNET
UTLEIEBOLIGER HEIA
FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE
FYSISK UTFORMING OSK
INNKJØP ELEVPCER
NY KOMMUNIKASJONSLØSNING
NY SKOLEPORTAL
HELHETLIG IDRETTSPARK/ BASISHALL - UTSTYR
HELHETLIG IDRETTSPARK/ MARKAPROSJEKT
HELHETLIG IDRETTSPARK/ SJØSPORT
HELHETLIG IDRETTSPARK/ UTEOMRÅDER SISTRANDA SKOLE

Rest pr
31.12.16
1 802 732
6 503 196
100 000
500 000
14 369 185
2 488 588
400 000
2 397 098
4 653 000
9 663 132
23 260 587
1 119 210
4 900 000
2 743 324
560 000
401 363
110 577
13 957 360
175 000
7 873 513
2 065 621
68 626
300 000
3 891 011
93 168
2 896 818
4 710 065
146 932
168 750
27 778
196 196
182 150
1 000 000
193 143
497 875
748 938

Saknr: 128/17
551428
551429
551430

KULVERT I BLAKSTADVASSDRAGET
AVLASTNINGSBOLIG FOR BARN (551368 Boligsatsning)
MORGENDAGENS OMSORG
SUM

187 590
2 634 507
726 268
118 713 301

Vurdering:

Rådmannen hår gått igjennom alle prosjektene og vurderer at følgende investeringsprosjekter er
under arbeid og er videreført i 2017
Prosjekt
551370
551406
551407
551326
551329
551341
551342
551347
551361
551364
551376
551377
551379
551381
551394
551400
551401
551402
551404
551416
551428
551430
551425
551423
551424
551429
551388
551358

FORPROSJEKT MUSEUM
NY KOMMUNIKASJONSLØSNING
NY SKOLEPORTAL
KLOAKKUTBYGGING
ASFALTERING KOMM. VEGER
Ny brannstasjon
Dyrøy oppvekstsenter
FJERNVARMEANLEGG - SISTRANDA SENTRUM
Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik
VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET
NYTT HØYDEBASSENG - BREMNESTUVA
OPPRYDDING KOMMUNALE
AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEMER
RAMMEPLAN AVLØP
TIRETTELEGGING - TRYGDEBOLIG PÅ HAMARVIK
UTVIDELSE AV RENSEANLEGG KIRKEDALSVATNET
UTLEIEBOLIGER HEIA
FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE
FYSISK UTFORMING OSK
INNKJØP ELEVPCER
HELHETLIG IDRETTSPARK/ BASISHALL - UTSTYR
KULVERT I BLAKSTADVASSDRAGET
MORGENDAGENS OMSORG
HELHETLIG IDRETTSPARK/ UTEOMRÅDER SISTRANDA SKOLE*
HELHETLIG IDRETTSPARK/ MARKAPROSJEKT*
HELHETLIG IDRETTSPARK/ SJØSPORT
AVLASTNINGSBOLIG FOR BARN (551368 Boligsatsning)
UTBYGGING BEINSKARDET - BYGGETRINN 2
LIGGEKAI SISTRANDA
Sum

Rest pr
31.12.16
175 000
196 196
182 150
2 488 588
400 000
23 260 587
1 119 210
2 743 324
110 577
13 957 360
7 873 513
2 065 621
68 626
300 000
2 896 818
4 710 065
146 932
168 750
27 778
1 000 000
187 590
726 268
748 938
193 143
497 875
2 634 507
3 891 011
401 363
73 171 790

Følgende investeringsprosjekter foreslår rådmannen en omdisponering på da prosjektene er
sammenslått eller avsluttet, og blir kommentert hver for seg nedenfor.
Prosjekt
551308 UTSTYR SYKEHJEMMET

Rest pr
31.12.16
100 000

Saknr: 128/17
551306
551337
551351
551392
551304
551315
551336
551343
551338
551324

NORDSKAG OPPVEKSTSENTER
Boligfelt Dyrøy
Opprusting Frøya kommunehus
NY GPS TOTALSTASJON
RENOVERING SISTRANDA SKOLE
NÆRINGSAREAL
SKARPNESET NÆRINGSPARK
BOLIGFELT HOLAHAUAN
Boligfelt Kverva
VASSVERKSUTBYGGING

6 503 196
4 653 000
560 000
93 168
1 802 732
500 000
2 397 098
4 900 000
9 663 132
14 369 185
45 541 511

Omdisponeringer

I k-sak 196/16 ble sluttregnskapet for Nabeita oppvekstsenter behandlet, med et merforbruk på
9 877 479 kr. Dette ble finansiert over investeringsregnskapet, og motregnet underforbruk på
aktiverte prosjekter.
Prosjektene 551306 Nordskag oppvekstsenter, 551351 opprusting Frøya kommunehus, 551392 ny
GPS totalstasjon og 551304 renovering Sistranda skole er avsluttet og sluttsummen anbefales og
motregnet merforbruket på Nabeita oppvekstsenter.
Rest pr
31.12.16
NORDSKAG OPPVEKSTSENTER
6 503 196
Opprusting Frøya kommunehus
560 000
NY GPS TOTALSTASJON
93 168
RENOVERING SISTRANDA SKOLE
1 802 732
SUM
8 959 096
196/16 Nabeita oppvekstsenter
- 9 877 479
Manglende finansiering
- 918 383
Resterende sum på 918 383 kr anbefales motregnet prosjekt 551337 boligfelt Dyrøy
Prosjekt
551306
551351
551392
551304

Prosjektet 551308 utstyr sykehjemmet anbefales overført til 2017, og sammenslåes med prosjekt
340003 nye senger sykehjemmet.
Prosjekt
551308 UTSTYR SYKEHJEMMET

Rest pr
31.12.16
100 000

I prosjekt 551337 boligfelt Dyrøy har kommunestyret vedtatt å legge ut reguleringsplanen med
tilhørende bestemmelser ut for åpen konkurranse vedrørende erverv av plan og planområdet, og
utbygging av området, jf. k-sak 5/17.
Den norske kirke har meldt at arbeidet med en gravplass kan begynne da fylkeskommunens
arkeologer har ikke noen innvendinger mot at Frøya kommune kan utvide Nordhamarvik gravplass. I
tillegg er det meldt om behov for mer midler i forbindelse med Sletta Kirke (se vedlegg), pga. at
gjenbruk av beslag på taket ikke ble mulig. Rådmannen anbefaler at dette prosjektet blir delt, der kr

Saknr: 128/17
120 000 blir lagt til 551383 utbedring av tak Sletta kirke, 918 383 kr til merforbruket i k-sak 196/16
Nabeita oppvekstsenter og resten til 551374 Nordhamarvik gravplass.
Prosjekt
551337
551383
551374
196/16

Boligfelt Dyrøy
Utbedring tak Sletta kirke
Nordhamarvik gravplass
Nabeita oppvekstsenter
SUM boligfelt Dyrøy

Rest pr
31.12.16
4 653 000
-120 000
-3 614 617
-918 383
0

I forbindelse med utbygging av boligfelt på Frøya har kommunen forpliktelser som må avsluttes.
Dette er bl.a. lekeplasser på Beinskardet og bygging av vei og sti i Hammervolden byggefelt.
Rådmannen anbefaler å sette av 1 million til prosjekt «ferdigstillelse av byggefelt Beinskardet og
Hammervolden».
Prosjektene 551338 boligfelt Kverva og 551343 boligfelt Holahauan er det samme prosjektet, og
anbefales sammenslått til 551343 boligfelt Holahauan.
Prosjekt
551343 BOLIGFELT HOLAHAUAN
551338 Boligfelt Kverva
Ferdigstillelse av byggefelt Beinskardet og
Hammervolden
551343 Sum boligfelt Holahauan

Rest pr
31.12.16
4 900 000
9 663 132
-1 000 000
13 563 132

Prosjektene 551315 næringsareal og 551336 Skarpnestet næringspark er begge prosjekter mot
næringsareal. Rådmannen anbefaler at disse slås sammen i 551315 næringsareal, og omdøpes til
551315 Prosjektering næringsareal for prosjektering av de næringsarealene som kommunestyret
vedtar.
Prosjekt
551315 NÆRINGSAREAL
551336 SKARPNESET NÆRINGSPARK
SUM

Rest pr
31.12.16
500 000
2 397 098
2 897 098

Prosjektet 551324 vassverkutbygging er flere investeringsprosjekter innen VAR området som er
vedtatt før 2014, og ble i overføringssaken for 2014 sammenslått. Dette er derfor en sum av rester
etter flere prosjekter innen dette området. Etter det rådmannen erfarer så var dette vanlig praksis
tidligere. Kommunen har imidlertid gjort om rutinene for slike prosjekter, og de ivaretas nå gjennom
egne prosjekter og egne bevillinger. Rådmannen anbefaler at dette prosjektet avsluttes og
motregnes låneopptaket for VAR området for 2017.
Prosjekt
551324 VASSVERKSUTBYGGING

Rest pr
31.12.16
14 369 185

Saknr: 128/17

Saknr: 129/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
30.11.2017
Saksbehandler:
Thomas Sandvik

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/3048
Arkivkode:
263

Saken skal behandles i følgende utvalg:
177/17
Formannskapet
129/17
Kommunestyret

Sak nr:
129/17
Gradering:

21.11.2017
30.11.2017

GARANTIST FOR LÅN - FRØYA IDRETTSPARK
Formannskapets innstilling til kommunestyret:

Frøya kommune stiller seg positiv til Frøya Idrettsparks plan om fullføre løpebanene ved Frøya
Idrettspark. Frøya kommune stiller som garantist for et lån, inntil kr 1 200 000 kr til å ferdigstille
løpebanen.

Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.11.2017 sak 177/17
Vedtak:

Frøya kommune stiller seg positiv til Frøya Idrettsparks plan om fullføre løpebanene ved Frøya
Idrettspark. Frøya kommune stiller som garantist for et lån, inntil kr 1 500 000 kr til å ferdigstille
løpebanen.
Enstemmig.
Vedlegg:

Søknad om kommunal lånegaranti til toppfinansiering av «prosjekt Løpebane»
Saksopplysninger:

Frøya idrettspark består av kunstgressbanen pluss andre fasiliteter som ligger ved Nabeita
oppvekstsenter. Planene om å anlegge løpebaner på stedet har eksistert i nærmere 15 år, men nå
ønsker Frøya Idrettspark å realisere den. Planen er at et fullverdig friidrettsanlegg med 400 meters
løpebane skal stå klar i løpet av vinteren/våren 2017/2018.
Frøya idrettspark har tre eiere med lik eierandel, Nabeita idrettslag, Frøya fotballklubb og Frøya
kommune. Frøya kommune kom inn som eier i 2012 da det ble bevilget kr. 252 000 til planering etter
sprenging av masse, lys, fang nett, planering, garasje for traktor og bane utstyr.
Det er Nabeita IL som har søkt og fått innvilger spillemidler, både til kunstgressbanen og nå til
løpebaner.
Frøya Idrettspark har et eget styre med 2 medlemmer fra hver av eierne, men det er frivilligheten
som til enhver tid har styreleder. Styret har nå fått utarbeidet forslag til vedtekter for Frøya
Idrettspark AS, disse er sendt inn til Kulturdepartementet for godkjenning.

Saknr: 129/17
Frøya Idrettspark er et anlegg med en verdi på mellom 5 og 10 millioner kroner uten at det er gjeld
på det, mye av verdien er opparbeidet gjennom dugnad. Frøya kommune yter et tilskudd på kr.
100 000 i året for å kompensere for manglende dugnadsinnsats.
Frøya kommune har mottatt en søknad fra styret i Frøya Idrettspark med forespørsel om støtte til
toppfinansiering av løpebanene som har vært under planlegging i nærmere 15 år. Det meste av
grunnarbeidet er gjort på dugnad og selve toppdekket har en kostnad på kr 2 156 950.
Frøya Idrettspark har allerede på plass følgende finansiering:
Spillemidler
Marine Harvest fondet
Gjensidigestiftelsen
Totalt

kr. 722 000
kr. 100 000
kr. 600 000
kr. 1 422 000

Dette betyr at anlegget trenger kr. 1 189 125 for å ferdigstille løpebanene, greier anlegget å få full
momskompensasjon i ettertid vil finansieringsbehovet reduseres til kr 666 900.
Spillemidlene ble innvilget i 2015 og Frøya kommune utbetalte et forskudd til Nabeita IL. For å få
utbetalt spillemidler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune må anlegget ferdigstilles og et revidert
regnskap godkjennes. Blir ikke anlegget ferdigstilt innen rimelig tid vil spillemidlene inndras og brukt
på andre anlegg i fylket.
Midlene fra Gjensidigestiftelsen og Marine Harvest er også gitt som tilskudd til ferdigstillelse av
banen og er avhengig av at anlegget ferdigstilles for ikke å bli inndratt.
Når det gjelder spillemidler opplyser fylkeskommunen at de vurderer inndragning av ubenyttede
midler etter to år, dette etter krav fra departementet og riksrevisjonen. Restanselistene for å få
spillemidler er lang i hele landet og for Frøya Idrettspark betyr dette at anlegget bør fullføres i løpet
av 2017.

Vurdering:

Rådmannen berømmer den dugnadsinnsatsen som en lagt ned ved Frøya Idrettspark. Anlegget
fremstår i dag som et moderne fotballstadion. Rådmannen er også imponert over innsatsen de øvrige
eierne, Nabeita Idrettslag og Frøya Fotballklubb har gjort for å skaffe midler til full finansiering av
planlagte løpebaner.
Frøya har etter hvert realisert mange idrettsanlegg som til sammen fremstår som «Helhetlig
idrettspark». Løpebaner er etter rådmannens mening viktig for at Frøya skal kunne tilby et komplett
tilbud der friidrett er en viktig bit. Ved å ferdigstille løpebanene på Nabeita vil Frøya kunne tilby både
idretten og skolene en fantastisk arena for fysisk trening. Rådmannen håper at Nabeita gjennom
legging av løpebaner igjen vil satse på friidrett som de har lykkes godt med tidligere.
Rådmannen ber videre at friidrettsmiljøet på Hitra også tilbys å benytte anlegget da dette vil være
den eneste friidrettsarena med løpebaner men internasjonale mål i vår region. Frøya kommune
forutsetter at anlegget stilles vederlagsfritt til disposisjon for skolene i kommunen på dagtid.

Saknr: 130/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
30.11.2017
Saksbehandler:
Arvid Hammernes

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/2561
Arkivkode:
Q10

Sak nr:
130/17
Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
184/17
Formannskapet
130/17
Kommunestyret

21.11.2017
30.11.2017

FLATVALVEIEN
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommune godkjenner foreliggende forslag til kjøpekontrakt fra Sør-Trøndelag fylkeskommune
ved Statens vegvesen Region midt for erverv av grunn på Nabeita, eiendommen gnr. 8, bnr. 167, i
forbindelse med Fv. 716 gang- og sykkelveg, prosjektet Flatvalveien.
Erstatningen føres på prosjekt Tomtesalg, prosjektnr. 551332.
Behandling/vedtak i Formannskapet den 21.11.2017 sak 184/17
Vedtak:
Frøya kommune godkjenner foreliggende forslag til kjøpekontrakt fra Sør-Trøndelag fylkeskommune ved
Statens vegvesen Region midt for erverv av grunn på Nabeita, eiendommen gnr. 8, bnr. 167, i forbindelse med
Fv. 716 gang- og sykkelveg, prosjektet Flatvalveien.
Erstatningen føres på prosjekt Tomtesalg, prosjektnr. 551332.
Enstemmig.
Vedlegg:
Brev fra Statens vegvesen av 27.10.17
Forslag til kjøpekontrakt og kart
Saksopplysninger:
Sør-Trøndelag fylkeskommune ved Statens vegvesen Region midt har kommet med forslag til kjøpekontrakt for
erverv av kommunal grunn på Nabeita, eiendommen gnr. 8, bnr. 167, i forbindelse med Fv. 716 gang- og
sykkelveg, prosjektet Flatvalveien.
Forslag til kjøpekontrakt og kart er vedlagt innkallingen.
Areal som er regulert til vegformål er skravert «permanent». Det bes i tillegg om midlertidig erverv av
anleggsbelte på 5 m, og dette er skravert «midlertidig».
Følgende erstatning tilbys:
Næringstomt (i kartet åpen fastmark): 80 kr/m 2
Veggrunn (i kartet samferdsel og bebygd): 1 kr/m2
Midlertidig erverv/anleggsbelte: 1 kr/m 2
Total erstatning er beregnet til kr 67.941,-.
Det fremkommer slik:
Veggrunn (samferdsel/bebygd): kr 1,- x 150 m2 =

kr 150,-

Saknr: 130/17
Næringstomt (åpen fastmark): kr 80,- x 841 m2 =
Midlertidig erverv: kr 1,- x 511 m2 =

kr 67.280,kr 511,-

Ovennevnte erstatningsbeløp er foreløpig. Kjøper vil utbetale et delbeløp på kr 50.000,- når kontrakten er
underskrevet av begge parter. Den endelige erstatningen beregnes og en eventuell resterstatning utbetales når
arealet er endelig oppmålt.
Vurdering:
Rådmannen anbefaler at forslag til kjøpekontrakt godkjennes.

Saknr: 131/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
30.11.2017
Saksbehandler:
Torbjørn Berglann

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/2982
Arkivkode:
210

Saken skal behandles i følgende utvalg:
131/17
Kommunestyret

Sak nr:
131/17
Gradering:

30.11.2017

VALG AV REVISOR FRØYA KOMMUNE
Forslag til vedtak:
Frøya kommunestyre velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor fra 01.01.2018.

Vedlegg:
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling.
Saksopplysninger:
Revisjon Midt-Norge IKS er kommunens valgte revisor. Selskapet fusjoneres
imidlertid med KomRev Trøndelag IKS fra 1.1.2018 under navnet Revisjon MidtNorge SA. Eierkommunene har sluttet seg til fusjonen med likelydende vedtak i
kommunestyrene. Vedtakene innebærer en aksept av selskapsavtalen, der det står
at deltakerne skal kjøpe hoveddelen av sine revisjonstjenester fra Revisjon MidtNorge SA. Som det framgår av vedlagte informasjonsskriv innebærer ikke fusjonen
noen endringer i leveransen av revisjonstjenester til Frøya kommune. Det nye
revisjonsselskapet må likevel formelt velges som revisor for kommunen, dette skjer
gjennom vedtak i kommunestyret etter innstilling fra kontrollutvalget (jf.
kommuneloven § 78.4).
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Gjennom sin allerede vedtatte deltakelse i Revisjon Midt-Norge SA har
kommunestyret gitt uttrykk for at revisjonen skal videreføres som et interkommunalt
samarbeid, og samtidig forpliktet kommunen til å kjøpe hoveddelen av
revisjonstjenestene fra det nye revisjonsselskapet. Kontrollutvalgets innstilling om
valg av revisor bør være i samsvar med kommunestyrets vedtak. Utvalget bør derfor
anbefale kommunestyret å velge Revisjon Midt-Norge SA som revisor for kommunen
fra 01.01.2018

Saknr: 132/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
30.11.2017
Saksbehandler:
Torbjørn Berglann

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/2984
Arkivkode:
033

Saken skal behandles i følgende utvalg:
132/17
Kommunestyret

Sak nr:
132/17
Gradering:

30.11.2017

NYTT REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar forslaget til nye retningslinjer for kontrollutvalget.
2. Retningslinjene avløser retningslinjer for kontrollutvalget fra 21.6.2012 og
gjelder fra vedtaksdato.
Vedlegg:
Utkast til nytt reglement for kontrollutvalget
Gjeldende retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune
Særutskrift – reglement for kontrollutvalget
Saksopplysninger:
Dagens reglement for kontrollutvalget er fra forrige valgperiode, lederen av
kontrollutvalget har derfor bedt sekretariatet lage et utkast til nye retningslinjer for
kontrollutvalget. Reglementet skal vedtas av kommunestyret på samme måte som
reglementet for øvrige utvalg. Formålet med reglementet er å klargjøre rammene for
og innholdet i kontrollutvalgets oppgaver.
Ifølge kommunal- og regionaldepartementet kan reglementet for eksempel inneholde
"… retningslinjer for valg, sammensetning av utvalget, retningslinjer for
saksbehandlingen i utvalget og en angivelse av utvalgets oppgaver. Videre kan
reglementet omfatte krav til møtehyppighet, rutiner knyttet til budsjettbehandling og
retningslinjer for evaluering av kontrollutvalgets virksomhet."
Departementet poengterer at reglementet ikke kan begrense utvalget, eller være i
strid med gjeldende regelverk.
Kontrollutvalgets sekretariat har laget et utkast til nytt reglement, som inneholder en
del av elementene som er nevnt over. Utkastet bygger i stor grad på tidligere
reglement, det er i hovedsak gjort språklige justeringer.
Kontrollutvalgets medlemmer kan gi innspill til utkastet i møtet. Hvis utvalget bare
ønsker mindre endringer, så kan reglementet redigeres direkte i møtet og sendes
kommunestyret. Dersom kontrollutvalget ønsker større endringer bør det
omarbeidete reglementet behandles også i neste møte.
Vurdering:
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget vedtar utkast til et nytt reglement for
utvalget. Dersom det foreslås endringer må kontrollutvalget selv vurdere om det har
behov for å behandle reglementet også i neste møte. Utkastet til nytt reglement
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sendes til kommunestyret for endelig vedtak.

Saknr: 133/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
30.11.2017
Saksbehandler:
Mona Åsen

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/2285
Arkivkode:
F82

Saken skal behandles i følgende utvalg:
179/17
Formannskapet
133/17
Kommunestyret

Sak nr:
133/17
Gradering:

21.11.2017
30.11.2017

IKRAFTTREDELSE AV ENDRINGER I EKTESKAPSLOVEN FRA 1. JANUAR 2018 –
KOMMUNALE VIGSLER
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kommunestyret tar ikrafttredelse av endring i ekteskapsloven til orientering.
Frøya kommune stiller vrimlearealet i Frøya kultur og kompetansesenter til disposisjon for
vigsler.
Vigselsmyndighet gis til ordfører og varaordfører i henhold til lovendringer.
Vigsler av brudefolk som ikke er bosatt i kommunen faktureres i forhold til gjeldende
gebyrregulativ.
Det ytes ingen ekstra godgjøring til den som foretar vigslene.
Gave til brudeparet.

Formannskapets behandling i møte 21 og 22.11.1/:
Følgende omforente forslag til nytt pkt:
Gave til brudeparet.
Enstemmig.
Forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.

Kommunestyret tar ikrafttredelse av endring i ekteskapsloven til orientering.
Frøya kommune stiller vrimlearealet i Frøya kultur og kompetansesenter til disposisjon for vigsler.
Vigselsmyndighet gis til ordfører og varaordfører i henhold til lovendringer.
Vigsler av brudefolk som ikke er bosatt i kommunen faktureres i forhold til gjeldende gebyrregulativ.
Det ytes ingen ekstra godgjøring til den som foretar vigslene.

Vedlegg:
1. Informasjon om ikrafttredelse av endringer i ekteskapsloven fra 1. januar 2018 – kommunale vigsler.
2. Rundskriv Q-11/2017 – Kommunale vigsler
Saksopplysninger:
Gjennom endring i ekteskapsloven tillegges kommunene myndighet til å foreta vigsler fra 01.01.18. Ordfører
og varaordfører er gitt vigselsmyndighet direkte i loven. Kommunestyret kan for øvrig velge å gi
vigselsmyndighet til kommunalt ansatte eller folkevalgte, men skal da vurdere behov og hvem som er egnet å
inneha vigselsoppgaven.
Lovendringen innebærer en lovfestet plikt til å ha kommunalt vigselstilbud for egne innbyggere og personer
som ikke er bosatt i Norge.
Tilbudet skal være godt og tilgjengelig for de som ønsker å benytte seg av det, og kommunen skal derfor stille
med egnede lokaler som er egnte til formålet.
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For innbyggere i kommunen og personer som ikke er bosatt i Norge skal tilbudet være gratis, kommunen kan
for øvrig kreve dekning av nødvendige, påregnelige merkostnader. Ønsker brudefolket å pynte lokalet står de
fritt til det, men da for egen kostnad.
Vurdering:
Det er av stor betydning at kommune stiller med lokaler som oppfattes som egnet og tilgjengelig til slike
seremonier, og har derfor valgt å stille Frøya kultur og kompetansesenters vrimle areal til disposisjon.
Rådmannen er av den oppfattning at kommunens størrelse tilsier at det ikke er nødvending å benytte seg av
lovens mulighet til å utpeke yterlige personer som kan foreta vigsler, oppgaven lar seg løse av ordfører eller
varaordfører.
Økonomiske konsekvenser:
Det er et viktig prinsipp for kommunale vigsler at dette skal være gratis for kommunens innbyggere og for
personer som ikke er bosatt i Norge. Av lovproposisjonen følger det at det er tilstrekkelig at en av brudefolkene
er bosatt i kommunen.
Da kommunen velger å stille Frøya kultur og kompetansesenters vrimle areal til disposisjon for vigsler vil det
tilkomme kostnader for brudefolk bosatt utenfor kommunen, men da etter selvkostprinsippet, der brudefolket
betaler det det koster kommunen å stille lokalet med ønsker utstyr til disposisjon. Dette reguleres gjennom til
enhver tid gjeldende gebyrregulativ.
Det innstilles videre at godtgjørelse til den som foretar vigslene ikke tillegges.
Det vil fremsette tilleggsak til kommunens gebyrregulativ som regulerer kostnader for viglsene, kostnader
settes i henhold til selvkostprinsippet.

Saknr: 134/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
30.11.2017
Saksbehandler:
Siv-Tove Skarshaug

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/3154
Arkivkode:
033

Saken skal behandles i følgende utvalg:
134/17
Kommunestyret
REFERATSAKER
Forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Vedlegg:
Folkevalgtes arbeidsvilkår revidert 14.11.17
Protokoll fylkesmøte i Sør-Trøndelag 16.11.17
Protokoll styremøte Konsek Trøndelag 27.10.17

Sak nr:
134/17
Gradering:

30.11.2017

Saknr: 135/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
30.11.2017
Saksbehandler:
Siv-Tove Skarshaug

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/3156
Arkivkode:
033

Saken skal behandles i følgende utvalg:
135/17
Kommunestyret
ORDFØRERS ORIENTERING

Sak nr:
135/17
Gradering:

30.11.2017

Saknr: 136/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
30.11.2017
Saksbehandler:
Siv-Tove Skarshaug

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/3155
Arkivkode:
033

Saken skal behandles i følgende utvalg:
136/17
Kommunestyret
RÅDMANNS ORIENTERING

Sak nr:
136/17
Gradering:

30.11.2017

Saknr: 136/17

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.:
17/3153
Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.10.17
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 26.10.17 godkjennes som framlagt.
Vedlegg:
Protokoll fra møte 26.10.17

Arkiv: 033

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Mona Åsen
Arkivsaksnr.:
17/226

Arkiv: 233 C41

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
KLAGE PÅ VEDTAK FRA FSK SAK 92/17 I MØTE 30.05.17
Vedtak:
Forslag til vedtak:
Vedtak med sak nr. 92/17 fra formannskapets møte 30.05.17, avslag på søknad om nye midler
til Artists in residency opprettholdes.

Vedlegg:
1. Saksprotokoll med saks nr. 92/17 fra møte i FSK 30.05.17
2. Klage på vedtak i formannskap vedrørende Sula Air
Saksopplysninger:
Saken ble tatt opp i kommunestyrets møte 28.09.2017 sak 101/17, da med vedtak om
utsettelse. Begrunnelsen var at det foreligger usikkerhet om kommunestyret skal behandle
klage på vedtak fattet av formannskapet.
Formannskapet behandlet i sak nr. 92/17 søknad om nye midler til Artists in residency.
Frøya kommune har over flere år tildelt midler til prosjektet, men ble av formannskapet
17.03.15 sak 15/152 oppfordret til å se på alternative finansieringer for videreføring av
prosjektet etter siste periode.
Bakgrunn for avslag i formannskapet 30.05.17 er at det fremkom ikke i søknaden at vilkåret
om å søke alternativ finansiering var innfridd. Rådmannen anmodet videre i saken at dette ble
en del av fremtidig organisering av prosjektet, og ba om at det ble fremlagt for kommunen i
forkant av en eventuell ny søkerunde.
Vurdering:
Klage på vedtaket er vedlagt denne saken. Her fremkommer det ikke noen nye opplysninger i
henhold til oppfordring fra rådmannen, og vedtak om avslag foreslås derfor opprettholdt.
I henhold til kommunens delegasjonsreglemet vises det til behandling etter forvatningslovens
§28, annet ledd. Denne må også ses i sammenheng med kommunelovens §40, punkt 3
bokstav C som tilsier at «folkevalgte som var med på å treffe det påklagde vedtak, eller som

medvirket ved tilrettelegging av grunnlaget for dette, er inhabile ved klageinstansens
behandling av saken…..»
Kommunens delegasjonsreglement punkt 2.4 «klage og klagebehandling» sier følgende:

Forvaltningsloven §28, annet ledd:
For enkeltvedtak som er truffet av forvaltningsorgan opprettet i medhold av lov om
kommuner og fylkeskommuner, er klageinstansen kommunestyret eller fylkestinget,
eller etter disses bestemmelse, formannskapet eller fylkesutvalget eller en eller flere
særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyret eller fylkestinget. Departementet
er likevel klageinstans når vedtak er truffet av kommunestyret eller fylkestinget.
Vedkommende statlige organ er klageinstans når vedtak er truffet i henhold til
myndighet delegert fra et statlig forvaltningsorgan.
Kommuneloven §40, punkt 3 bokstav C:
Ved behandling av klager etter forvaltningsloven § 28 andre ledd er ansatte eller
folkevalgte som var med på å treffe det påklagede vedtak, eller som medvirket ved
tilretteleggelsen av grunnlaget for dette, inhabile ved klageinstansens behandling av
saken og ved tilretteleggelsen av saken for klageinstansen.
Forvaltningslovens § 32 bokstav A sier at klagen skal «fremsettes for det forvaltningsorgan
som har truffet vedtaket….» Klage på vedtak i sak nr. 92/17 fremsettes derfor for
formannskapet for behandling.
Forvaltningsloven § 32 bokstav A:
Erklæring om klage skal:
a)
fremsettes for det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket; dersom muntlig klage
er tillatt, skal erklæringen settes opp skriftlig av vedkommende forvaltningsorgan;

Stiftelsen Sula fyr
ved Ola Flyum
7280 Sula
Sula, 18.06.2017

Kunsteren Patricia de Heredia om sitt kunstneropphold på Sula og Frøya som resulterte i separatutstillingen
Forgetmenot (Forglemmegei) i New York og Washington D.C . https://www.facebook.com/patriciadeherediaartist/

Til Frøya kommunestyre
ved rådmann/kultursjef

KLAGE PÅ VEDTAK i FRØYA FORMANNSKAP VEDRØRENDE SULA AIR
Med dette sender Stiftelsen Sula fyr en formell klage på formannskapets vedtak om å kutte
støtten til kunstnerordninga Sula AIR (Artist in residence), og ber om at Frøya kommunestyre
behandler denne saken ved første anledning. Årsaken er at vi mener at formannskapet ikke var
tilstrekkelig opplyst om hvilke konsekvenser dette ville medføre for Frøya kommune i form av:

- tapet av fylkeskommunal støtte i et samarbeidsprosjekt mellom Frøya kommune og SørTrøndelag fylkeskommune

- tapet av en prestisjefylt og vellykket kunstnerordning - en ordning som andre kommuner gjerne
vil overta

- tapet av et kvalitetsstempel i markedsføringen av Frøya
- tapet av en internasjonal omdømmebygger som utelukkende har vært positiv for Frøya
kommune

- tapet av et mangeårig arbeid med å bygge tillit, kompetanse og spisse kunstnerordningen AIR
- tapet av en viktig deltidsarbeidsplass som sikret kontinuitet i vertsrollen på Sula

- tapet av et avgjørende bidrag for å sikre de viktige og vernede fyrbygningene - et av
fyrkommunen Frøyas mest profilerte kulturminner

Saken ikke opplyst nok
Etter at Stiftelsen Sula fyr gjorde kultursjefen oppmerksom på disse saksopplysningene på et
møte forut for formannskapsmøtet og i en oppfølgende epost datert 25. mai, ble dette prisverdig
nok videreformidlet til formannskapet under selve møtet. Saken var med andre ord ikke nok
utredet. Formannskapets medlemmer fikk altfor knapp tid til å vurdere konsekvensene koblet til
en avvikling av Sula AIR.
I dette tilfelle mener vi at et nei takk til fylkeskommunale penger og en omdømmebygger verdt
flere hundre tusen kroner er såpass vesentlig, at det fortjener en bedre saksutredning. Stiftelsens
Sula fyr ber derfor om en ny behandling av saken i kommunestyret.
De ti mål
Vi mener også at saken ikke har vært tilstrekkelig utredet etter det vi opplevde som en
helomvending i siste liten fra kommunens side. Alle signaler fra administrasjonen gikk ut på at
denne ordningen har vært en suksess. Eneste korrektiv var at man ønsket en større lokal effekt.
Dette har vi jobbet med i vår. I korte trekk kan dette oppsummeres slik:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ingen kunstere til Sula i sommerferien
Utstillinger flere steder i Frøya - fortrinnsvis Sula og Sistranda
Bedre oppfølging av kunstnere
Økt bruk av Sula, øyrekka og Frøya i kunsten
Større variasjon i kunstuttrykk (foto, film, bilder, skulptur etc)
Flere grupper fremfor enkeltpersoner
Holde kontakt med kunstnere for å få dem tilbake med interessante utstillinger
Bygge omdømme omkring Sula AIR både nasjonalt og internasjonalt slik som feks. Stokkøya,
Røst og Træna
9. Bruke Sula AIR til å hente sponsorer og i søknader om støtte til enkeltprosjekter som å utvikle
et atelier i uthuset og et eget Sula-stipend
10. Sikre Sula AIR i arbeidet med å øke bruken av fyrvokterboligen og utvikle vertsrollen for
dermed å vedlikeholde et viktig og vernet kulturminne
Kunst i skolene
Stiftelsen har presisert overfor Lademoen Kunstnerverksteder, som kvalitetssikrer og velger ut de
kunstnerne som kommer til Sula, at kunstnerne må komme til Sula i andre måneder enn juli og
august. Et viktig argumentet for dette er vi ønsker kunstneropphold utenfor skoleferiene, slik at
skolene i større grad kan trekke kunstnere inn i undervisningen.
Kunst fra Frøya
Vi har også gjennom vertsrollen klart å inspirere kunstnere til å bruke Sula, øyrekka og Frøya som
sådan i sin kunst. Vi har de siste to årene en rekke eksempler på effekten av dette både i
portretter, landskapsmalerier, kunstfoto, samt en 40 minutter lang film som nylig ble vist på en stor
Berlin-utstilling.

Stiftelsen har også vært i kontakt med Frøya hotell og Frøya kulturhus for om mulig få til felles
utstillinger og lanseringer. Frøya kulturhus kunne bidra med ei helg, mens Hotell Frøya kunne tilby
en lengre horisont, noe som er hensiktsmessig da det tar tid å kuratere en utstilling.
Frøya internasjonalt
Ikke minst er vi kry over at flere av «våre» kunstnere har deltatt på store utstillinger verden over og
stilt ut Sula- og Frøya-inspirert kunst blant annet i Paris, New York, Washington DC og Japan.
Dette er Frøya-reklame verdt flere hundre tusen kroner.
Et slikt internasjonalt perspektiv er også viktig for de mange utenlandske turistene som kommer til
øyrekka.
Kunstnernettverk
Vi ønsker å bygge et kunstnernettverk som har et forhold til Sula og Frøya. Billedkunstnere
samarbeider ofte med andre kunstnere som designere, musikere, filmkunstnere og forfattere.
Sula AIRs nettverk vil også være en fordel i samband med søknaden om å etablere en
folkehøgskole i øyrekka.
Flerkulturell kommune
Den nye og flerkulturelle befolkningsstrukturen på Frøya vil også gjerne ha en større variasjon i
kulturtilbudet enn det som tradisjonelt har vært etterspurt.
Folk fra andre land og folk med ferieboliger er flinke til å besøke øyrekke. I andre kommuner
brukes kulturelle opplevelser aktivt for å skape interesse, trekke folk til flere deler av kommunen
og bygge tilhørighet. De som reiser til Sula besøker også andre deler av fyrkommunen Frøya.
(Bare Bodø og Vågan har flere fyr enn Frøya.)
Ny brand
Våre kunstnere er moderne fortellere - visuelle kommunikatører. Træna har gått skrittet videre. De
skaper møteplasser mellom kreative kunstnere og næringer. Det er flere eksempler på hvordan
kunstnere og designere bidrar til å profilere og lansere nye produkter. Det samme gjør andre
steder med tilsvarende ordninger.
Gjennom sitt arbeid og møter med lokalbefolkningen skapes det verdifulle opplevelser. Stiftelsen
har vært vertskap for kunstnerne, presentert dem i TV, aviser og sosiale medier, noe som bidrar til
å "brande" Sula som ei kunstnerøy - et mer allsidig og attraktivt sted.
I den store fortellingen om Frøya bidrar de til et mangefasettert bilde av de tradisjonelle
fiskeværene.
Manglende forutsigelighet
Vi har siden februar ventet på at formannskapet skulle behandle denne saken. Vi har fulgt opp og
tilbudt ytterligere dokumentasjon. Vi har vært trygge på at vi nå var på vei til å utvikle et godt
produkt. Blant annet har vi ettersendt en omfattende gjennomgang av hvilke muligheter som
ligger i å utvikle Sula AIR.

Vi har også vært tydelig på at en utsettelse i saksbehandlingen kan få økonomiske konsekvenser
for Stiftelsen, da vi er avhengig av forutsigelighet i booking og markedsføring. Stiftelsen vil tape
penger i sommer fordi vi trodde at Sula AIR skulle fortsette på basis av våre forbedringer og de
korrektiver som var gitt underveis.
Brått skifte
Vi kan skjønne at Frøya kommune ikke føler seg forpliktet av våre forhåpninger, men ettersom vi
har hatt en jevnlig dialog om dette både ved personlig oppmøte og i gjentatte eposter, kom
skiftet av fokus i kultursjef og rådmannens innstilling svært bardus.
For oss indikerer det at administrasjonen i Frøya kommune ikke har hatt tilstrekkelig innsikt i
konsekvensen av å kutte støtten til Sula AIR, all den tid AIR-ordningen nå ser ut til å forsvinne fra
Frøya.
Ensidig utgiftsfokus
Vi ble rett og slett svært overrasket over den endrede dialogen mellom oss og administrasjonen
like før formannskapets behandling. Plutselig var det kun et fokus som rådet: Stiftelsen hadde ikke
søkt andre om å ta over kunstnerordninga, derfor var vi ikke lenger støtteverdig.
Gamle visjoner om å bygge kunstnerøya var plutselig gått ut på dato. Organisatoriske og
kunsteriske seire var uviktige. Riktignok ble det sagt at vi hadde gjort mye bra, men utgiftsfokuset
var med ett altoverskyggende.
Kulturminne og rønne
Vårt forhold til dette er naturlig nok tuftet i den virkeligheten som rådet på Sula i 2004.
Fyrboligene var i praksis rønner - noen ville rive dem eller bruke dem til brannøvelse. En samlet øy
- feriefolk, fastboende og forhenværende sulværinger - gikk sammen om å redde bygningene på
dugnad. Spesielt nok måtte Stiftelsen betale 250 000 kroner til Kystverket for å overta de svært
vanskjøttede bygningene.
Redningsaksjonen har kostet. Dugnadsarbeid i millionklassen er utført. De som ledet arbeidet har
slitt hardt, men lyktes. For to år siden ble et nytt styre valgt. Lik det forrige styret har vi hatt to
pensler i hendene - en har bedrevet vedlikehold etter antikvariske prinsipper - en annen har lagt
til rette for akvareller og akrylmaling.
For oss er det derfor helt fremmed når formannskapet sier at man ikke vil støtte drift. Med unntak
av vertsrollen, som i praksis er Sula AIR, går hver eneste krone Stiftelsen genererer til å holde liv i
bygningene.
Ingen kulturstøtte
Dette speiler også den kulturelle aktiviteten på Sula. Stort sett alt er drevet på dugnad. Derfor er
det ekstra trist at formannskapet valgte å kutte Sula AIR som er den eneste Sula-spesifikke
kulturstøtten.
Vi forventer ikke evig støtte fra kommunen eller andre, men vi forventer et tydelig forvarsel,
forutsigelighet og støtte i en overgangstid.

Feil i saksfremlegg
I lys av dette mener styret i Stiftelsen Sula fyr at saksfremlegget til formannskapet blir feil, når det
hevdes at vi ikke har forsøkt å hente sponsorer til Sula AIR. Det er ikke slik at vi bare kan hente inn
penger og erstatte kommunens rolle i Sula AIR. Sør-Trøndelag fylke er tydelig på at uten en avtale
med Frøya kommune, er det ikke lenger noen Sula AIR. De vil ha en kommunal partner slik de har
det på Træna og i andre kommuner.
Samtidig har vi forsøkt å hente inn sponsorer til Stiftelsen og Sula AIR. Dette arbeidet må
imidlertid ses i sammenheng. Gjennom dugnad, muntlige henvendelser, søknader til
privatpersoner, ulike fond og bedrifter har vi delvis lyktes å hente penger og kutte kostnader, mer
enn halvert gjelden, hentet inn ny andelskapital og prosjektstøtte. Vi har også fått mange avslag
på våre søknader.
Vi kommer likevel ikke unna det faktum at uten en eller annen form for kommunal deltakelse i Sula
AIR, vil vi og Frøya miste AIR-ordningen helt. Det er spesielt denne konsekvensen vi mener ikke er
tilstrekkelig utredet og forsøkt erstattet.
Omdømmebygging
Som man skjønner av vår argumentasjon, er rådmannens og formannskapets fokus langt unna den
verdi, prestisje og nytte vi mener AIR-ordningen representerer:

- Sula AIR har en betydelig inntektsside gjennom det fylkeskommunale bidraget i dette
spleiselaget mellom kommune og fylkeskommune.

- Sula AIRs omdømmegevinst er langt mer verdt enn kommunens andel, noe som best kan
sammenlignes med hva en tilsvarende omtale ville kostet på annonseplass.
- Sula AIR utløser en betydelig dugnadsinnsats som har positive ringvirkninger for Frøya
kommune.

Mangfold
Vi vil gjerne fortsette Sula AIR i tråd med Frøyas visjon i det rådende strategidokumentet «Kraft
og mangfold». Om man ønsker å utvikle en turisme, bosetting og ny næringer i øyrekka, kan Sula
fyr og kunstnerordningen også ses på som en investering - et arbeid som har bygget en positiv
brand, et internasjonalt ry, en kunstnerisk suksess og en nytteverdi for nye næringer lik det man
har klart på Træna.
Med håp om et fortsatt samarbeid.

Ola Flyum
leder, Stiftelsens Sula fyr

Vedlegg epost datert 6. juni 2017 fra Kirsten Mellemsæther, rådgiver, Sør-Trøndelag
fylkeskommune:
Vedr. kunstneropphold på Sula i regi av Lademoen kunstnerverksteder.
Hei,
Jeg viser til flere, eposter og avisoppslag vedr utvikling av ordningen med gjestekunstnere på
Sula. Jeg viser også til brev datert 20.2.2017, og til at jeg lovte Ola Flyum å konkretisere kort hva
ordningen er.
Med bakgrunn i dette vil vi presisere følgende:
1.
Målsettingen med ordningen, vedtak i Fylkestinget sak 84/2011:
Gi kunstneren muligheter for kunstnerisk fordypning og utvikling
Bidra til at kunstneren kan være bidragsytere og medspillere i lokalsamfunn og at ulike
kunstuttrykk kan oppleves også utenfor de største byene.
Profilering av kommunen/regionen gjennom kunstnerisk virksomhet.
2.

Forpliktelser/roller:
Vertstedet/kommunen har rollen som vertskap; dekke utgiftene til kunstnernes oppholdet i
kommunen, legge til rette for kunstneres opphold og være vertskap. Kommunen kan selv
vurdere hvordan de vil «bruke» ordningen, eks utvikle flere kunstneropphold/knytte til seg flere
kunstnere, samhandling med skole og lokalsamfunn, i markedsføring og profilering av stedet/
kommunen.

-

Lademoen kunstnerverksteder (LKV), administrere ordningen Artist in Residence;
markedsføre ordningen, behandler søknader fra kunstnere fra hele verden, velge ut kunstnere
og dekke reiseutgiftene for kunstnere som får deler av sitt opphold som gjestekunstnere i
distriktet. LKV har vært medlem av den internasjonale nettverksorganisasjonen Res. Artist
siden 1996, og har faglige kompetanse og nettverk innenfor visuell kunst i regionen, samt
kontakt og samhandling med utdanningsinstitusjonene i fylket.

-

Fylkeskommunen har en rolle som regional utviklingsaktør i hele fylket; det er en
målsetting at kunst skal bli mer synlig i distriktet, samt bidra til å skape vilkår for og lyst til å
virke og bosette seg i hele fylket. Rollen utøves gjennom å legge til rette for utvikling og
samspill mellom partene, og å bidra med tilskudd. I driftstilskuddet til LKV er administrasjon av
ordningen lagt inn som en forutsetning.

-

Arbeidet er politisk forankret i fylkeskommunens strategier 2007 - 2011: «Tilgang på gjesteplasser
for utøvere av kunst- og kulturuttrykk ville gitt mulighet for verdifullt samspill og
erfaringsutveksling mellom by og distrikt i vår egen region og mellom Trøndelag og andre
regioner i inn- og utland.»
3.
-

Suksesskriterier:
Det må være et lokalt ønske om kunstnersamarbeid

-

Kunstnerne må føle seg velkommen og bli ivaretatt på en god måte
Formelle samarbeidsavtaler mellom partene må være på plass

Med vennlig hilsen
Kirsten Mellemsæther
Rådgiver
Regional utvikling, Kulturutvikling
Postboks 2350 Torgard,
7004 Trondheim
Skype for Business: kirsten.mellemsather@stfk.no
72 81 42 02 / 917 39 692
72 81 10 00 (sentralbord)
www.stfk.no
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Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
NY SØKNAD OM MIDLER - ARTISTS IN RESIDENCY
Forslag til vedtak:
På bakgrunn av siste vedtak ber formannskapet søkeren se på alternative finansieringer for
eventuelt videreføring av prosjektet. Søknaden foreslåes avslått.

Vedlegg:
Søknad fra stiftelsen
Saksopplysninger:
Artist in residency på Sula startet i 2012 som et samarbeid mellom Stiftelsen Sula fyr,
fylkeskommunen og Lademoen kunstnerverksted. Målet med prosjektet var å gi kunstnere fra
hele verden muligheten til å skape kunst i annerledes omgivelser.
Som en del av den internasjonale ordningen Artist in residency ved Lademoen
kunstnerverksted har gjestekunstnerne hatt deler av sitt opphold i fyrvokterboligen ved Sula
fyr. Stiftelsen Sula fyr har ivaretatt vertsrollen, og Frøya kommune har bevilget tilskudd til
ordninga. Tilskuddet til stiftelsen skal dekke kostnader knyttet til opphold for kunstnerne og
ivaretakelse av vertsrollen.
Siden starten i 2012 har om lag 40 kunstnere fra ulike land benyttet seg av dette tilbudet.
I denne avtalen forplikter stiftelsen seg:
 For å sørge for at det er klart i vokterboligen til at kunstnere kan bo der.
 Utføre vertrollen som innbefatter blant annet velkomst, introduksjon til innbyggerne
på Sula, og hjelp til praktiske ting under oppholdet.
 Tilrettelegge for utstillinger, og presentasjon i media.
Frøya kommune deltok sammen med partene i et evalueringsmøte i regi av fylkeskommunen,
juni 2016. Der presenterte aktørene sitt syn ut fra sitt ståsted, og det ble framlagt innspill med
tanke på videre samarbeid.

Stiftelsen ga uttrykk for at dette er svært positivt for Sula, og at de ønsker å være ei kunstnerøy. De ønsker mer tilstedeværelse av kunstnere og fokus på god kommunikasjon mellom
samarbeidspartnerne.
Frøya kommune sine innspill går på synliggjøring. Det er viktig at publiseringene ikke bare blir
gjort i kanaler som innbyggerne ikke er godt kjent med, men at det blir presentert noe bedre
enn tidligere både i lokal media, sosiale medier og utstillinger når det er mulig. Både på fast
Frøya og øyrekka for øvrig.
Lademoen kunstnerverksted medgir de har god anledning til å legge disse forventningene inn i
kriteriene for oppholdet som tildeles de aktuelle kunstnerne.
Det er en felles enighet mellom samarbeidspartene om at dette er et godt prosjekt, men at
synliggjøring i en større grad er viktig.
Stiftelsen Sula fyr søker i denne omgang om støtte på kr 125 000 for en ny 2 årsperiode.
Vurdering:
Gjennom ordningen har Sula blitt kjent, og motiver fra Sula er med i flere kunstverk og
produksjoner av kunstnere som har hatt opphold i fyrvokterboligen på Sula.
Stiftelsen Sula fyr beskriver prosjektet som en suksesshistorie, og har en klar formening om at
dette er med å sette Frøya og øyrekka på et verdenskart.
Det er et sterkt ønske fra partene om å fortsette samarbeidet, og prosjektet er nevnt i
kulturplana.
I evalueringsmøte på Sula sist år var det felles enighet om at det skulle rettes fokus på mer
synlighet. Dette forventes ivaretatt i forlengelse av prosjektet. Fra partene ble det også ønsket
tett evaluering, noe fylkeskommunen sa at de villig tar initiativ til.
Om kunstnere fra hele verden blir inspirert til å lage produksjoner på grunn av sitt opphold på
Sula, kan det konkluderes med at dette er et vellykket samarbeid.
Stiftelsen Sula fyr ble av formannskapet 17.03.2015 i sak 15/152 oppfordret til å se på
alternativ finansiering for videreføring av dette prosjektet etter denne perioden.
I søknaden fra stiftelsen kan man ikke se at dette fremgår i beskrivelsen. Rådmann anmoder
om at dette blir en del av framtidig organisering av prosjektet, og ber om at dette fremlegges
for kommunen i forkant av en eventuell ny søkerunde.

Forhold til overordna planverk:
I Strategisk plan for utvikling av kultur i Frøya kommune (2014-2019), er kunstnerordninga
nevnt i kapittel 5: Kulturformidling.

Som målsetting punkt 6 sier kulturplana:
 Kunst og kulturformidling som arena for økt integrering.
Tiltak:
 Videreutvikle og utvide samarbeidet med Lademoen kunstnerverksted.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Thomas Sandvik
Arkivsaksnr.:
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Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret
BUDSJETTJUSTERING FOR INVESTERINGSBUDSJETTET 2017
Vedtak:
Forslag til vedtak:
Frøya kommune vedtar å flytte investeringsprosjekter med følgende finansiering fra
regnskapsåret 2016 til regnskapsåret 2017
Finansiering
Beløp
Ubundne investeringsfond
99 321 096
Momskompensasjon
17 523 398
Ubundne kapitalfond – Helhetlig idrettspark
706 561
Ubundne kapitalfond – Morgendagens omsorg
544 701
Ubrukte lånemidler
614 546

Vedlegg:
Saksopplysninger:
Nedenfor vises investeringsprosjekter som har vedtak fra 2013, 2014, 2015 og 2016, og som
er aktivert i regnskapet, dvs. står som investeringsprosjekter som er under arbeid i regnskapet
for Frøya kommune. Flere prosjekter er flerårige, dvs. at de pågår over flere budsjettår, eller
at de er utsatt. Investeringsbudsjettet er vedtatt for ett år i gangen, slik at midler som er
besluttet finansiert i et tidligere år, som skal benyttes i inneværende investeringsår, må ha et
vedtak om å flyttes fra forrige budsjettår til inneværende budsjettår, dette gjøres som
bakgrunn i god regnskapsskikk.

Vurdering:
Rådmannen hår gått igjennom alle prosjektene og vurderer at følgende investeringsprosjekter
er under arbeid og er videreført i 2017.

Følgende investeringsprosjekter foreslår rådmannen en omdisponering på da prosjektene er
sammenslått eller avsluttet, og blir kommentert hver for seg nedenfor.

Omdisponeringer
I k-sak 196/16 ble sluttregnskapet for Nabeita oppvekstsenter behandlet, med et merforbruk
på 9 877 479. Dette ble finansiert over investeringsregnskapet, og motregnet underforbruk på
aktiverte prosjekter.
Prosjektene 551358 liggekai Sistranda, 551306 Nordskag oppvekstsenter, 551351 opprusting
Frøya kommunehus, 551392 ny GPS totalstasjon og 551304 renovering Sistranda skole er
avsluttet og sluttsummen anbefales og motregnet merforbruket på Nabeita oppvekstsenter.
Resterende sum (9 877 479 – 9 360 459) anbefales motregnet prosjekt 551337 boligfelt
Dyrøy

Prosjektet 551308 utstyr sykehjemmet anbefales overført til 2017, og sammenslåes med
prosjekt 340003 nye senger sykehjemmet.

I prosjekt 551337 boligfelt Dyrøy har kommunestyret vedtatt å legge ut reguleringsplanen
med tilhørende bestemmelser ut for åpen konkurranse vedrørende erverv av plan og
planområdet, og utbygging av området, jf. k-sak 5/17.
Den norske kirke har meldt at arbeidet med en gravplass kan begynne da fylkeskommunens
arkeologer har ikke noen innvendinger mot at Frøya kommune kan utvide Nordhamarvik
gravplass. I tillegg er det meldt om behov for mer midler i forbindelse med Sletta Kirke (se
vedlegg), pga. at gjenbruk av beslag på taket ikke ble mulig. Rådmannen anbefaler at dette
prosjektet blir delt, der kr 120 000 blir lagt til 551383 utbedring av tak Sletta kirke, 517 020
kr til merforbruket i k-sak 196/16 Nabeita oppvekstsenter og resten til 551374 Nordhamarvik
gravplass.

I forbindelse med utbygging av boligfelt på Frøya har kommunen forpliktelser som må
avsluttes. Dette er bl.a. lekeplasser på Beinskardet og bygging av vei og sti i Hammervolden
byggefelt. Rådmannen anbefaler å sette av 1 million til prosjekt «ferdigstillelse av byggefelt
Beinskardet og Hammervolden».
Prosjektene 551338 boligfelt Kverva og 551343 boligfelt Holahauan er det samme prosjektet,
og anbefales sammenslått til 551343 boligfelt Holahauan.

Prosjektene 551315 næringsareal og 551336 Skarpnestet næringspark er begge prosjekter
mot næringsareal. Rådmannen anbefaler at disse slås sammen i 551315 næringsareal, og
omdøpes til 551315 Prosjektering næringsareal for prosjektering av de næringsarealene som
kommunestyret vedtar.

Prosjektet 551324 vassverkutbygging er flere investeringsprosjekter innen VAR området som
er vedtatt før 2014, og ble i overføringssaken for 2014 sammenslått. Dette er derfor en sum
av rester etter flere prosjekter innen dette området. Etter det rådmannen erfarer så var dette
vanlig praksis tidligere. Kommunen har imidlertid gjort om rutinene for slike prosjekter, og de
ivaretas nå gjennom egne prosjekter og egne bevillinger. Rådmannen anbefaler at dette
prosjektet avsluttes og motregnes låneopptaket for VAR området for 2017.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Thomas Sandvik
Arkivsaksnr.:
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Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret
GARANTIST FOR LÅN - FRØYA IDRETTSPARK
Vedtak:
Forslag til vedtak:
Frøya kommune stiller seg positiv til Frøya Idrettsparks plan om fullføre løpebanene ved Frøya
Idrettspark. Frøya kommune stiller som garantist for et lån, inntil kr 1 200 000 kr til å ferdigstille
løpebanen.

Vedlegg:
Søknad om kommunal lånegaranti til toppfinansiering av «prosjekt Løpebane»

Saksopplysninger:
Frøya idrettspark består av kunstgressbanen pluss andre fasiliteter som ligger ved Nabeita
oppvekstsenter. Planene om å anlegge løpebaner på stedet har eksistert i nærmere 15 år, men nå
ønsker Frøya Idrettspark å realisere den. Planen er at et fullverdig friidrettsanlegg med 400 meters
løpebane skal stå klar i løpet av vinteren/våren 2017/2018.
Frøya idrettspark har tre eiere med lik eierandel, Nabeita idrettslag, Frøya fotballklubb og Frøya
kommune. Frøya kommune kom inn som eier i 2012 da det ble bevilget kr. 252 000 til planering
etter sprenging av masse, lys, fang nett, planering, garasje for traktor og bane utstyr.
Det er Nabeita IL som har søkt og fått innvilger spillemidler, både til kunstgressbanen og nå til
løpebaner.
Frøya Idrettspark har et eget styre med 2 medlemmer fra hver av eierne, men det er frivilligheten
som til enhver tid har styreleder. Styret har nå fått utarbeidet forslag til vedtekter for Frøya
Idrettspark AS, disse er sendt inn til Kulturdepartementet for godkjenning.
Frøya Idrettspark er et anlegg med en verdi på mellom 5 og 10 millioner kroner uten at det er gjeld
på det, mye av verdien er opparbeidet gjennom dugnad. Frøya kommune yter et tilskudd på kr.
100 000 i året for å kompensere for manglende dugnadsinnsats.
Frøya kommune har mottatt en søknad fra styret i Frøya Idrettspark med forespørsel om støtte til
toppfinansiering av løpebanene som har vært under planlegging i nærmere 15 år. Det meste av
grunnarbeidet er gjort på dugnad og selve toppdekket har en kostnad på kr 2 156 950.

Frøya Idrettspark har allerede på plass følgende finansiering:
Spillemidler
Marine Harvest fondet
Gjensidigestiftelsen
Totalt

kr. 722 000
kr. 100 000
kr. 600 000
kr. 1 422 000

Dette betyr at anlegget trenger kr. 1 189 125 for å ferdigstille løpebanene, greier anlegget å få full
momskompensasjon i ettertid vil finansieringsbehovet reduseres til kr 666 900.
Spillemidlene ble innvilget i 2015 og Frøya kommune utbetalte et forskudd til Nabeita IL. For å få
utbetalt spillemidler fra Sør-Trøndelag fylkeskommune må anlegget ferdigstilles og et revidert
regnskap godkjennes. Blir ikke anlegget ferdigstilt innen rimelig tid vil spillemidlene inndras og
brukt på andre anlegg i fylket.
Midlene fra Gjensidigestiftelsen og Marine Harvest er også gitt som tilskudd til ferdigstillelse av
banen og er avhengig av at anlegget ferdigstilles for ikke å bli inndratt.
Når det gjelder spillemidler opplyser fylkeskommunen at de vurderer inndragning av ubenyttede
midler etter to år, dette etter krav fra departementet og riksrevisjonen. Restanselistene for å få
spillemidler er lang i hele landet og for Frøya Idrettspark betyr dette at anlegget bør fullføres i løpet
av 2017.

Vurdering:
Rådmannen berømmer den dugnadsinnsatsen som en lagt ned ved Frøya Idrettspark. Anlegget
fremstår i dag som et moderne fotballstadion. Rådmannen er også imponert over innsatsen de
øvrige eierne, Nabeita Idrettslag og Frøya Fotballklubb har gjort for å skaffe midler til full
finansiering av planlagte løpebaner.
Frøya har etter hvert realisert mange idrettsanlegg som til sammen fremstår som «Helhetlig
idrettspark». Løpebaner er etter rådmannens mening viktig for at Frøya skal kunne tilby et komplett
tilbud der friidrett er en viktig bit. Ved å ferdigstille løpebanene på Nabeita vil Frøya kunne tilby
både idretten og skolene en fantastisk arena for fysisk trening. Rådmannen håper at Nabeita
gjennom legging av løpebaner igjen vil satse på friidrett som de har lykkes godt med tidligere.
Rådmannen ber videre at friidrettsmiljøet på Hitra også tilbys å benytte anlegget da dette vil være
den eneste friidrettsarena med løpebaner men internasjonale mål i vår region. Frøya kommune
forutsetter at anlegget stilles vederlagsfritt til disposisjon for skolene i kommunen på dagtid.

Frøya Idrettspark
Co/ Vebjørn Gulbrandsen
Nordfrøyveien 78, 7263 Hamarvik
Tlf: 924 10 006

Hamarvik, 13. november 2017
Frøya Kommune
V/ Ordfører Berit Flåmo
7260 Sistranda

Søknad om kommunal lånegaranti til toppfinansiering av «prosjekt Løpebane»
I forbindelse med opparbeidelse av en rundløpebane med tartandekke ved Frøya Idrettspark, sa søker vi herved Frøya
kommune om a stille med kommunal lanegaranti til toppfinansiering av denne.
Frøya Idrettspark er ett samarbeid mellom Nabeita IL, Frøya FK og Frøya Kommune. Vi drifter pr dags dato en
utendørs kunstgressbane som benyttes av innbyggerne i Frøya kommune. Vi har i lengre tid jobbet med a anlegge en
rundløpebane med tartandekke, og har na kommet til sluttstadiet da det gjenstar mindre arbeider før det kan
begynnes legging av toppdekket pa denne. I denne sammenheng søker vi derfor om lanegaranti til toppfinansiering
hos dere for a kunne sluttføre dette, slik at innbyggerne i Frøya kan fa glede og nytte av denne.
Det nærmeste tilsvarende anlegget er a finne pa Orkanger, sa dette være til gode for innbyggerne pa som pr dags dato
ikke har en arena for friidrett.
Vi har tilskudd fra Norsk tipping (722 000kr), Gjensidigestiftelsen (600 000kr) og Marine Harvest (100 000kr).
For a kunne fullføre dette trenger vi en lanegaranti pa 1 500 000kr. Noe av dette beløpet vil være for a kunne dekke
utlagt moms. Dette vil vi da fa igjen ved momskompensasjon, og det vil da ga direkte inn til a minimere den
rentebærende gjeld som vi matte ha.

Mvh
Vebjørn Gulbrandsen
Leder Frøya Idrettspark
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Arvid Hammernes
Arkivsaksnr.:
17/2561

Arkiv: Q10

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret
FORSLAG TIL KJØPEKONTRAKT FOR ERVERV AV KOMMUNAL GRUNN,
GNR. 8, BNR. 167, FV. 716 GANG- OG SYKKELVEG, PROSJEKTET
FLATVALVEIEN
Forslag til vedtak:
Frøya kommune godkjenner foreliggende forslag til kjøpekontrakt fra Sør-Trøndelag
fylkeskommune ved Statens vegvesen Region midt for erverv av grunn på Nabeita,
eiendommen gnr. 8, bnr. 167, i forbindelse med Fv. 716 gang- og sykkelveg, prosjektet
Flatvalveien.
Erstatningen føres på prosjekt Tomtesalg, prosjektnr. 551332.
Vedlegg:
Brev fra Statens vegvesen av 27.10.17
Forslag til kjøpekontrakt og kart
Saksopplysninger:
Sør-Trøndelag fylkeskommune ved Statens vegvesen Region midt har kommet med forslag til
kjøpekontrakt for erverv av kommunal grunn på Nabeita, eiendommen gnr. 8, bnr. 167, i
forbindelse med Fv. 716 gang- og sykkelveg, prosjektet Flatvalveien.
Forslag til kjøpekontrakt og kart er vedlagt innkallingen.
Areal som er regulert til vegformål er skravert «permanent». Det bes i tillegg om midlertidig
erverv av anleggsbelte på 5 m, og dette er skravert «midlertidig».
Følgende erstatning tilbys:
Næringstomt (i kartet åpen fastmark): 80 kr/m2
Veggrunn (i kartet samferdsel og bebygd): 1 kr/m2
Midlertidig erverv/anleggsbelte: 1 kr/m2
Total erstatning er beregnet til kr 67.941,-.
Det fremkommer slik:
Veggrunn (samferdsel/bebygd): kr 1,- x 150 m2 =
Næringstomt (åpen fastmark): kr 80,- x 841 m2 =
Midlertidig erverv: kr 1,- x 511 m2 =

kr 150,kr 67.280,kr 511,-

Ovennevnte erstatningsbeløp er foreløpig. Kjøper vil utbetale et delbeløp på kr 50.000,- når
kontrakten er underskrevet av begge parter. Den endelige erstatningen beregnes og en
eventuell resterstatning utbetales når arealet er endelig oppmålt.
Vurdering:
Rådmannen anbefaler at forslag til kjøpekontrakt godkjennes.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Torbjørn Berglann
Arkivsaksnr.:
17/2982

Arkiv: 210

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret
VALG AV REVISOR FRØYA KOMMUNE
Forslag til vedtak:
Frøya kommunestyre velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor fra 01.01.2018.
Vedlegg:
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling.
Saksopplysninger:
Revisjon Midt-Norge IKS er kommunens valgte revisor. Selskapet fusjoneres
imidlertid med KomRev Trøndelag IKS fra 1.1.2018 under navnet Revisjon MidtNorge SA. Eierkommunene har sluttet seg til fusjonen med likelydende vedtak i
kommunestyrene. Vedtakene innebærer en aksept av selskapsavtalen, der det står
at deltakerne skal kjøpe hoveddelen av sine revisjonstjenester fra Revisjon MidtNorge SA. Som det framgår av vedlagte informasjonsskriv innebærer ikke fusjonen
noen endringer i leveransen av revisjonstjenester til Frøya kommune. Det nye
revisjonsselskapet må likevel formelt velges som revisor for kommunen, dette skjer
gjennom vedtak i kommunestyret etter innstilling fra kontrollutvalget (jf.
kommuneloven § 78.4).
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Gjennom sin allerede vedtatte deltakelse i Revisjon Midt-Norge SA har
kommunestyret gitt uttrykk for at revisjonen skal videreføres som et interkommunalt
samarbeid, og samtidig forpliktet kommunen til å kjøpe hoveddelen av
revisjonstjenestene fra det nye revisjonsselskapet. Kontrollutvalgets innstilling om
valg av revisor bør være i samsvar med kommunestyrets vedtak. Utvalget bør derfor
anbefale kommunestyret å velge Revisjon Midt-Norge SA som revisor for kommunen
fra 01.01.2018

Frøya kommune
Rådhuset
7260 SISTRANDA

Vår saksbehandler: Torbjørn Berglann, tlf. 400 67 058
E-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Deres ref.:
Vår ref.: 2017000129-3
Oppgis ved alle henvendelser
Vår dato: 03.11.2017

Valg av revisor for Frøya kommune
Kontrollutvalget behandlet i sak 35/17 spørsmålet om valg av revisor for Frøya
kommune. Utvalget fattet følgende vedtak:
Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
Frøya kommunestyre velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor fra 01.01.2018.

Som det går fram av den vedlagte særutskriften er valg av revisor en formalitet i
forbindelse med opprettelsen av Revisjon Midt-Norge SA fra 1.1.18. Det nye
selskapet må være valgt som revisor før årsskiftet, jeg ber derfor om at saken
fremmes for kommunestyret ved første anledning.

Med hilsen
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS
Torbjørn Berglann
rådgiver
Dette brevet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.

Adresse:
Kongensgt. 9, 4.etg.
7013 Trondheim

Telefon: 468 51 950

Bank: 8601.13.04038
Org.nr: 988 799 475

Valg av revisor
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
01.11.2017

Saknr
35/17

Torbjørn Berglann
FE - 210
17/129 - 2

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
Frøya kommunestyre velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor fra 01.01.2018.

Vedlegg
Valg av revisor

Behandling:
Leder la fram saken. Vedtak som innstilling.

Vedtak:
Kontrollutvalget sender saken til kommunestyret med følgende innstilling:
Frøya kommunestyre velger Revisjon Midt-Norge SA som revisor fra 01.01.2018.

Saksutredning
Revisjon Midt-Norge IKS er kommunens valgte revisor. Selskapet fusjoneres
imidlertid med KomRev Trøndelag IKS fra 1.1.2018 under navnet Revisjon MidtNorge SA. Eierkommunene har sluttet seg til fusjonen med likelydende vedtak i
kommunestyrene. Vedtakene innebærer en aksept av selskapsavtalen, der det står
at deltakerne skal kjøpe hoveddelen av sine revisjonstjenester fra Revisjon MidtNorge SA. Som det framgår av vedlagte informasjonsskriv innebærer ikke fusjonen
noen endringer i leveransen av revisjonstjenester til Frøya kommune. Det nye
revisjonsselskapet må likevel formelt velges som revisor for kommunen, dette skjer
gjennom vedtak i kommunestyret etter innstilling fra kontrollutvalget (jf.
kommuneloven § 78.4).

Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Gjennom sin allerede vedtatte deltakelse i Revisjon Midt-Norge SA har
kommunestyret gitt uttrykk for at revisjonen skal videreføres som et interkommunalt
samarbeid, og samtidig forpliktet kommunen til å kjøpe hoveddelen av
revisjonstjenestene fra det nye revisjonsselskapet. Kontrollutvalgets innstilling om
valg av revisor bør være i samsvar med kommunestyrets vedtak. Utvalget bør derfor
anbefale kommunestyret å velge Revisjon Midt-Norge SA som revisor for kommunen
fra 01.01.2018.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Torbjørn Berglann
Arkivsaksnr.:
17/2984

Arkiv: 033

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret
NYTT REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALET
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret vedtar forslaget til nye retningslinjer for kontrollutvalget.
2. Retningslinjene avløser retningslinjer for kontrollutvalget fra 21.6.2012 og
gjelder fra vedtaksdato.
Vedlegg:
Utkast til nytt reglement for kontrollutvalget
Gjeldende retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune
Særutskrift – reglement for kontrollutvalget
Saksopplysninger:
Dagens reglement for kontrollutvalget er fra forrige valgperiode, lederen av
kontrollutvalget har derfor bedt sekretariatet lage et utkast til nye retningslinjer for
kontrollutvalget. Reglementet skal vedtas av kommunestyret på samme måte som
reglementet for øvrige utvalg. Formålet med reglementet er å klargjøre rammene for
og innholdet i kontrollutvalgets oppgaver.
Ifølge kommunal- og regionaldepartementet kan reglementet for eksempel inneholde
"… retningslinjer for valg, sammensetning av utvalget, retningslinjer for
saksbehandlingen i utvalget og en angivelse av utvalgets oppgaver. Videre kan
reglementet omfatte krav til møtehyppighet, rutiner knyttet til budsjettbehandling og
retningslinjer for evaluering av kontrollutvalgets virksomhet."
Departementet poengterer at reglementet ikke kan begrense utvalget, eller være i
strid med gjeldende regelverk.
Kontrollutvalgets sekretariat har laget et utkast til nytt reglement, som inneholder en
del av elementene som er nevnt over. Utkastet bygger i stor grad på tidligere
reglement, det er i hovedsak gjort språklige justeringer.
Kontrollutvalgets medlemmer kan gi innspill til utkastet i møtet. Hvis utvalget bare
ønsker mindre endringer, så kan reglementet redigeres direkte i møtet og sendes
kommunestyret. Dersom kontrollutvalget ønsker større endringer bør det
omarbeidete reglementet behandles også i neste møte.

Vurdering:
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget vedtar utkast til et nytt reglement for
utvalget. Dersom det foreslås endringer må kontrollutvalget selv vurdere om det har
behov for å behandle reglementet også i neste møte. Utkastet til nytt reglement
sendes til kommunestyret for endelig vedtak.

Reglement for kontrollutvalget i Frøya kommune
§ 1 Formål
Kontrollutvalget er kommunestyrets kontroll- og tilsynsorgan. Utvalget skal gjennom sitt arbeid bidra
til at publikum har tillit til Frøya kommune, og at kommunen leverer tjenester i tråd med gjeldende
regelverk og kommunestyrets intensjoner og vedtak. Kontrollutvalget skal arbeide for å
- sikre god kvalitet på kommunens tjenester
- sikre god produktivitet og effektiv ressursutnyttelse
- ivareta innbyggernes rettssikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
- sikre at funn i statlige tilsyn følges opp og om nødvendig legges fram for kommunestyret
§ 2 Organisering av kontroll- og tilsynsfunksjonen
Kontrollutvalget består av 5 medlemmer og velges på det konstituerende kommunestyremøtet.
Funksjonstiden følger valgperioden. Minst ett av utvalgets medlemmer velges blant kommunestyrets
medlemmer. Lederen bør velges etter forslag fra opposisjonen i kommunestyret. Kommunestyret
kan når som helst foreta nyvalg av kontrollutvalget.
Kontrollutvalget får bistand fra et sekretariat som er uavhengig av administrasjonen. Sekretariatet
forbereder saksbehandlingen i utvalget, er møtesekretær og følger opp saker på vegne av utvalget.
Revisjonsarbeidet utføres av et revisjonsselskap som kommunestyret velger etter innstilling fra
kontrollutvalget.
§ 3 Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalgets oppgaver er gitt i kommuneloven. Hovedoppgavene er å føre tilsyn og kontroll med
den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og å påse at kommunen har en forsvarlig
revisjonsordning. Kommunestyret kan be utvalget om å utføre særskilte tilsynsoppgaver på sine
vegne.
Kontrollutvalget skal ikke opptre som klageorgan i enkeltsaker og har ikke myndighet til å overprøve
politiske prioriteringer foretatt av kommunens folkevalgte organer. Hvis politiske vedtak er i strid
med lov- eller regelverk kan kontrollutvalget gjøre oppmerksom på dette. Kontrollutvalget har ikke
instruksjonsmyndighet overfor kommunens administrasjon, utover rett til å kreve enhver opplysning
eller redegjørelse uten hinder av taushetsplikten.
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført:
Regnskapsrevisjon
Dette innebærer å påse at kommunens regnskaper blir betryggende revidert, gi en uttalelse
om kommunens årsregnskap og sørge for at revisors og kommunestyrets påpekninger til
årsregnskapet blir fulgt opp av administrasjonen.
Forvaltningsrevisjon
Kontrollutvalget skal sørge for at det gjennomføres årlig forvaltningsrevisjon.
Forvaltningsrevisjon er systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet,
måloppnåelse og virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger.
Kontrollutvalget skal, basert på en overordnet analyse av kommunens virksomhet, utarbeide
en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon. Planen er en prioritering av de mest sentrale
områdene for forvaltningsrevisjon den kommende fireårsperioden. Planen vedtas i
kommunestyret. Kontrollutvalget skal bestille forvaltningsrevisjon i dialog med revisor.
Kontrollutvalget rapporterer resultatene av forvaltningsrevisjonen til kommunestyret.
Reglement for kontrollutvalget i Frøya kommune

Selskapskontroll
Kontrollutvalget skal føre kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper
gjennom selskapskontroll. Kontrollutvalget skal utarbeide en plan for gjennomføring av
selskapskontroll, som er basert på en overordnet analyse av ulike risikoforhold i eierskapet.
Planen vedtas i kommunestyret. Kontrollutvalget skal bestille selskapskontroll i henhold til
planen og i dialog med revisor. Kontrollutvalget rapporterer resultatene av selskapskontrollen
til kommunestyret.
Granskninger eller undersøkelser
Kontrollutvalget kan enten på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret foreta
granskninger eller undersøkelser av kommunens virksomhet.
Forsvarlig revisjonsordning
Kontrollutvalget skal påse at kommunen har en forsvarlig revisjonsordning. Det innebærer
blant annet å holde seg orientert om revisjonens kvalitetsarbeid og om kvalitetskontrollen av
revisjonen.
§ 4 Kontrollutvalgets ressurser og rammebetingelser
Kommunestyret skal sørge for sekretærbistand til kontrollutvalget som står i forhold til utvalgets
behov. Utvalget fremmer forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten til kommunestyret.
Kontrollutvalget skal i samråd med kommunestyre og revisor legge opp til en revisjonsordning som er
tilpasset kommunestyrets tilsynsbehov og kommunens egen organisering og internkontroll.
§ 5 Saksbehandlingen i kontrollutvalget
Kontrollutvalget treffer sine vedtak i møter og det føres protokoll fra møtene. Utvalgets møter holdes
for åpne dører i henhold til vedtatt møteplan. Møteinnkalling med sakliste og sakspapirer, sendes
utvalgets medlemmer, varamedlemmer, ordfører, rådmann og revisor én uke før møtet. Ordfører har
møte- og talerett i kontrollutvalget, det samme har revisor.
§ 6 Kontrollutvalgets arbeidsmåte
Kontrollutvalget skal holde seg orientert om den administrative og politiske virksomheten i Frøya
kommune. Utvalget skal legge vekt på samarbeid og dialog og opptre uavhengig og politisk nøytralt.
Kontrollutvalget skal legge særlig vekt på å følge opp kommunens beslutningssystemer, rutiner og
egen kvalitetssikring. Kontrollutvalget skal bidra til at feil og uregelmessigheter forebygges, i den
grad slike skulle forekomme, vil utvalget påpeke dette.
§ 7 Informasjon og rapportering
Kontrollutvalget skal ha en aktiv dialog med kommunestyret og rapportere til kommunestyret ved
behov. Utvalget skal minst én gang i året legge fram en rapport om virksomheten i utvalget og
resultatene fra forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.
Kontrollutvalgets leder har møte- og talerett i kommunestyret og legger fram utvalgets saker for
kommunestyret.
Kontrollutvalgets leder uttaler seg på vegne av utvalget til media.
§ 8 Ikrafttredelse
Retningslinjene for kontrollutvalget trer i kraft etter vedtak i Frøya kommunestyre.

Reglement for kontrollutvalget i Frøya kommune

FRØYA KOMMUNE

Retningslinjer for
kontrollutvalget.

Vedtatt i kommunestyret i sak 82/12 den 21.06.2012

Retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune
§ 1 Formål
Kontrollutvalget er kommunestyrets eget kontroll- og tilsynsorgan. Utvalget skal gjennom sitt arbeid
sørge for at innbyggerne og øvrige interessenter har tillit til Frøya kommune, og at kommunen leverer
sine tjenester på en effektiv og målrettet måte i henhold til lov, forskrifter, statlige føringer og i tråd
med kommunestyrets intensjoner og vedtak.
Kontrollutvalget skal arbeide for
•
•
•

å sikre god produktivitet og en effektiv utnyttelse av kommunens ressurser for å sikre en best
mulig kvalitet på kommunens tjenester
å ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
å sikre at politiske vedtak i Frøya kommune følges opp

§ 2 Organisering av kontroll- og tilsynsfunksjonen
Kontrollutvalget i Frøya kommune som består av 5 medlemmer velges på det konstituerende
kommunestyremøte. Funksjonstiden følger valgperioden. Minst et av utvalgets medlemmer velges
blant kommunestyrets medlemmer. Lederen velges fra ett av de partiene som ikke utgjør
flertallskonstellasjonen i kommunestyret.
Til å bistå seg i arbeidet har kontrollutvalget et uavhengig og sakkyndig sekretariat som forbereder
saksbehandlingen i utvalget, ivaretar sekretariatsfunksjonen i utvalgets møter og følger opp saker på
vegne av utvalget. Revisjonsfunksjonen for kommunen og eventuelt tilknyttede selskaper ivaretas av
egen revisor / revisjonsselskap som kommunestyret velger etter innstilling fra kontrollutvalget.
§ 3 Kontrollutvalgets oppgaver
Kontrollutvalgets oppgaver er gitt i kommuneloven, men kommunestyret kan be utvalget utføre
særskilte tilsynsoppgaver på sine vegne. Kontrollutvalgets hovedoppgave er å føre tilsyn og kontroll
med den kommunale forvaltningen på vegne av kommunestyret og å påse at kommunen har en
forsvarlig revisjonsordning.
Kontrollutvalget skal ifølge kommuneloven sørge for at følgende oppgaver blir utført:
•

Regnskapsrevisjon;
som omfatter bestilling av regnskapsrevisjon fra revisor og å påse at regnskapene blir revidert
på en betryggende måte, avgi uttalelse om kommunens årsregnskap og å påse at revisors og
kommunestyrets påpekninger til årsregnskapet blir fulgt opp.

•

Forvaltningsrevisjon;
som er systematiske vurderinger av kommunens økonomi, produktivitet, måloppnåelse og
virkninger ut fra kommunestyrets vedtak og forutsetninger. Basert på en overordnet analyse av
kommunens virksomhet skal kontrollutvalget utarbeide en plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjon som identifiserer behovet for og prioriterer forvaltningsrevisjonsarbeidet i
kommunen. Videre skal utvalget bestille og følge opp forvaltningsrevisjon hos revisor. Kontrollutvalget rapporterer resultatene av gjennomførte forvaltningsrevisjoner til kommunestyret.

•

Selskapskontroll;
som innebærer å føre kontroll med forvaltningen av kommunens interesser i selskaper.
Kontrollutvalget utarbeider en plan for gjennomføring av selskapskontroll og bestiller
selskapskontroller i henhold til planen, og rapporterer til kommunestyret om gjennomført
selskapskontroll.

•

Granskninger eller undersøkelser;
kontrollutvalget kan enten på eget initiativ eller etter vedtak i kommunestyret foreta
granskninger eller undersøkelser av kommunens virksomhet.

§ 4 Kontrollutvalgets ressurser og rammebetingelser
Kontrollutvalget fremmer eget forslag til budsjett for kontroll- og tilsynsvirksomheten i Frøya
kommune til kommunestyret.
Utvalget må ha et ressursgrunnlag som er tilpasset utvalgets oppgaver og ansvarsområde og må sikres
en sekretariatsordning som er tilpasset utvalgets behov. Kontrollutvalget legger opp til en revisjonsordning som er tilpasset kommunestyrets tilsynsbehov, behovet for oppfølging av særskilte vedtak,
kompetansenivået i kommunen og kommunens egen organisering og internkontroll.
§ 5 Saksbehandlingen i kontrollutvalget
Kontrollutvalget treffer sine vedtak i møte, og det føres protokoll fra møtene. Utvalgets møter holdes
for åpne dører i henhold til vedtatt møteplan. Møteinnkalling, med sakliste og sakspapirer, sendes
utvalgets medlemmer, varamedlemmer, ordføreren, rådmannen og revisor en uke før møtet finner sted.
Ordfører har møte og talerett i kontrollutvalget.
§ 6 Kontrollutvalgets arbeidsmåte
Kontrollutvalget skal holde seg orientert om den administrative og politiske virksomheten i Frøya
kommune. Gjennom sitt arbeid skal utvalget legge vekt på samarbeid og opptre på en uavhengig og
politisk nøytral måte. Kontrollutvalget vil særlig legge vekt på å følge opp kommunens beslutningssystemer, rutiner og organisasjonens egen kvalitetssikring. Gjennom sin arbeidsmåte skal
kontrollutvalget bidra til at feil og uregelmessigheter forebygges, men i den grad slike forhold skulle
forekomme, vil utvalget påpeke dette.
§ 7 Informasjon og rapportering
Utvalget skal legge vekt på å være løsningsorientert og bidra til læring i organisasjonen.
Kontrollutvalget skal ha en aktiv og nær dialog med kommunestyret som kommunens øverste
tilsynsorgan, og vil fremme aktuelle saker og rapportere til kommunestyret ved behov.
Kontrollutvalgets leder, eller den utvalget måtte bemyndige, ivaretar kontakten med media.
§ 8 Ikrafttredelse
Retningslinjene for kontrollutvalget i Frøya kommune trer i kraft etter vedtak i Frøya kommunestyre i
sak 82/12 den 21.06.2012.
.

Utkast til nytt reglement for kontrollutvalget
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Frøya kommune
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
01.11.2017

Saknr
36/17

Torbjørn Berglann
FE - 033
15/120 - 17

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget sender utkast til retningslinjer for kontrollutvalget til kommunestyret
med denne innstillingen:
1. Kommunestyret vedtar forslaget til nye retningslinjer for kontrollutvalget.
2. Retningslinjene avløser retningslinjer for kontrollutvalget fra 21.6.2012 og gjelder
fra vedtaksdato.

Vedlegg
Utkast til nytt reglement for kontrollutvalget
Gjeldende retningslinjer for kontrollutvalget i Frøya kommune

Behandling:
Leder og sekretær la fram saken. Vedtak som innstilling med korreksjon
av retningslinjer/reglement.

Vedtak:
1. Kommunestyret vedtar forslaget til nytt reglement for kontrollutvalget. 2.
Reglementet avløser retningslinjer for kontrollutvalget fra 21.6.2012 og gjelder fra
vedtaksdato.

Saksutredning
Dagens reglement for kontrollutvalget er fra forrige valgperiode, lederen av
kontrollutvalget har derfor bedt sekretariatet lage et utkast til nye retningslinjer for
kontrollutvalget. Reglementet skal vedtas av kommunestyret på samme måte som
reglementet for øvrige utvalg. Formålet med reglementet er å klargjøre rammene for
og innholdet i kontrollutvalgets oppgaver.
Ifølge kommunal- og regionaldepartementet kan reglementet for eksempel inneholde
"… retningslinjer for valg, sammensetning av utvalget, retningslinjer for
saksbehandlingen i utvalget og en angivelse av utvalgets oppgaver. Videre kan
reglementet omfatte krav til møtehyppighet, rutiner knyttet til budsjettbehandling og
retningslinjer for evaluering av kontrollutvalgets virksomhet."
Departementet poengterer at reglementet ikke kan begrense utvalget, eller være i
strid med gjeldende regelverk.
Kontrollutvalgets sekretariat har laget et utkast til nytt reglement, som inneholder en
del av elementene som er nevnt over. Utkastet bygger i stor grad på tidligere

reglement, det er i hovedsak gjort språklige justeringer.
Kontrollutvalgets medlemmer kan gi innspill til utkastet i møtet. Hvis utvalget bare
ønsker mindre endringer, så kan reglementet redigeres direkte i møtet og sendes
kommunestyret. Dersom kontrollutvalget ønsker større endringer bør det
omarbeidete reglementet behandles også i neste møte.
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Sekretariatet anbefaler at kontrollutvalget vedtar utkast til et nytt reglement for
utvalget. Dersom det foreslås endringer må kontrollutvalget selv vurdere om det har
behov for å behandle reglementet også i neste møte. Utkastet til nytt reglement
sendes til kommunestyret for endelig vedtak.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Mona Åsen
Arkivsaksnr.:
17/2285

Arkiv: F82

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret
IKRAFTTREDELSE AV ENDRINGER I EKTESKAPSLOVEN FRA 1. JANUAR
2018 – KOMMUNALE VIGSLER
Vedtak:
Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar ikrafttredelse av endring i ekteskapsloven til orientering.
2. Frøya kommune stiller vrimlearealet i Frøya kultur og kompetansesenter til disposisjon
for vigsler.
3. Vigselsmyndighet gis til ordfører og varaordfører i henhold til lovendringer.
4. Vigsler av brudefolk som ikke er bosatt i kommunen faktureres i forhold til gjeldende
gebyrregulativ.
5. Det ytes ingen ekstra godgjøring til den som foretar vigslene.
Vedlegg:
1. Informasjon om ikrafttredelse av endringer i ekteskapsloven fra 1. januar 2018 –
kommunale vigsler.
2. Rundskriv Q-11/2017 – Kommunale vigsler
Saksopplysninger:
Gjennom endring i ekteskapsloven tillegges kommunene myndighet til å foreta vigsler fra
01.01.18. Ordfører og varaordfører er gitt vigselsmyndighet direkte i loven. Kommunestyret
kan for øvrig velge å gi vigselsmyndighet til kommunalt ansatte eller folkevalgte, men skal da
vurdere behov og hvem som er egnet å inneha vigselsoppgaven.
Lovendringen innebærer en lovfestet plikt til å ha kommunalt vigselstilbud for egne
innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge.
Tilbudet skal være godt og tilgjengelig for de som ønsker å benytte seg av det, og kommunen
skal derfor stille med egnede lokaler som er egnte til formålet.
For innbyggere i kommunen og personer som ikke er bosatt i Norge skal tilbudet være gratis,
kommunen kan for øvrig kreve dekning av nødvendige, påregnelige merkostnader. Ønsker
brudefolket å pynte lokalet står de fritt til det, men da for egen kostnad.
Vurdering:

Det er av stor betydning at kommune stiller med lokaler som oppfattes som egnet og
tilgjengelig til slike seremonier, og har derfor valgt å stille Frøya kultur og kompetansesenters
vrimle areal til disposisjon.
Rådmannen er av den oppfattning at kommunens størrelse tilsier at det ikke er nødvending å
benytte seg av lovens mulighet til å utpeke yterlige personer som kan foreta vigsler, oppgaven
lar seg løse av ordfører eller varaordfører.
Økonomiske konsekvenser:
Det er et viktig prinsipp for kommunale vigsler at dette skal være gratis for kommunens
innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Av lovproposisjonen følger det at det
er tilstrekkelig at en av brudefolkene er bosatt i kommunen.
Da kommunen velger å stille Frøya kultur og kompetansesenters vrimle areal til disposisjon
for vigsler vil det tilkomme kostnader for brudefolk bosatt utenfor kommunen, men da etter
selvkostprinsippet, der brudefolket betaler det det koster kommunen å stille lokalet med
ønsker utstyr til disposisjon. Dette reguleres gjennom til enhver tid gjeldende gebyrregulativ.
Det innstilles videre at godtgjørelse til den som foretar vigslene ikke tillegges.
Det vil fremsette tilleggsak til kommunens gebyrregulativ som regulerer kostnader for
viglsene, kostnader settes i henhold til selvkostprinsippet.

Ifølge liste

Deres ref

Vår ref

Dato

17/73

30. juni 2017

Informasjon om endringer i ekteskapsloven – Kommunale vigsler
Stortinget har nylig vedtatt lovendringer i ekteskapsloven, jf. Lov om endringer i
ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene). Lovendringene
innebærer at vigselsmyndighet overføres fra notarius publicus til ordførere, varaordførere og
kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet. Med det
overføres ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler fra tingrettene og Oslo
byfogdembete til kommunene. Lovforarbeidene finnes i Prop. 91 L (2016-2017), kapittel 3 og
Innst. 376 L (2016-2017).
Det er ennå ikke fastsatt når lovendringene skal tre i kraft, men planen er at endringene skal
tre i kraft fra 1. januar 2018, slik det også har vært vist til i høringen om saken og i
lovproposisjonen. Saken er også varslet i Prop. 128 S Kommuneproposisjonen 2018, punkt
10.6.3.
Barne- og likestillingsdepartementet vil gi ut et rundskriv om kommunale vigsler så snart som
mulig.
I dette brevet vil departementet informere kommunene og domstolene om hva lovvedtaket
innebærer, og særlig om hvilke forberedelser kommunene bør begynne med før
lovendringen trer i kraft.
For kommunene
Reglene om ekteskapsinngåelser følger av ekteskapsloven kapittel 3. På Norges domstolers
hjemmeside finnes det informasjon om hvordan borgerlige vigsler gjennomføres i
domstolene.

Postadresse
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo
postmottak@bld.dep.no

Kontoradresse
Akersgt. 59
www.bld.dep.no

Telefon*
22 24 90 90
Org no.
972 417 793

Avdeling
Familie- og
oppvekstavdelingen

Saksbehandler
Margrethe
Hannevik Harestad
22 24 25 49

Oppgaveoverføringen innebærer at kommunene må være klare til å ta imot brudepar som
ønsker å gifte seg borgerlig i kommunen fra de nye reglene trer i kraft. Dette er etter planen
fra 1. januar 2018. Kommunene må avklare hvem som skal ha vigselsmyndighet i
kommunen før reglene trer i kraft. Ordfører og varaordfører er gitt vigselsmyndighet direkte i
loven. Det følger av loven at i tillegg kan kommunestyret selv gi vigselsmyndighet til
kommunalt ansatte eller folkevalgte. Kommunestyret må da vurdere behovet og hvem som
er egnet til å inneha vigselsoppgaven.
Kommunene bør starte forberedelsene med å tilrettelegge for hvor og når
ekteskapsinngåelsene kan finne sted, slik at brudefolkene kan få informasjon om dette.
Loven gir hjemmel for at departementet kan gi forskrift om kommunalt vigselstilbud med
regler om at vigselstilbudet skal være tilgjengelig og om betaling for vigsler, og
departementet vil komme tilbake til dette.
Lovproposisjonen har en omtale av at kommunens tilbud skal være godt og tilgjengelig. Det
er også uttalt at det er viktig at kommunen legger til rette for vigselens seremonielle karakter.
Bruk av egnede lokaler vil være av betydning for hvordan en vigselsseremoni oppfattes. I
lovforarbeidene er det lagt til grunn at kommunene har rådhus, kommunehus eller andre
lokaler som kan gjøres tilgjengelig for vigsler.
Lovendringen innebærer en lovfestet plikt til å ha et kommunalt vigselstilbud for egne
innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Av lovproposisjonen følger det at det
er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Kommunen
kan velge å tilby vigsler også for brudefolk bosatt i andre kommuner.
I lovproposisjonen omtales også spørsmålet om betaling, og det sies blant annet at et viktig
prinsipp for kommunale vigsler er at kommunens alminnelige vigselstilbud skal være gratis
for kommunens egne innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge. Dersom
kommunen i tillegg åpner for at vigsler kan skje utenfor kommunens ordinære lokaler, utover
ordinære åpningstider eller for brudefolk som ikke er bosatt i kommunen, kan kommunen
kreve å få dekket merkostnader ved dette. Eksempler på slike kostnader er utgifter for
vigsleren og kostnader knyttet til bruk av kommunale lokaler. Kommunen må i så fall regulere
hvilke kostnader som kan kreves dekket. Krav fra kommunen om dekning av slike kostnader
må avtales med brudeparet på forhånd. Det skal ikke være anledning for kommunen til å ta
betaling for gjennomføring av vigsler ut over dekning av nødvendige, påregnelige
merkostnader.
Det borgerlige vigselsformularet, som er en tekst som vigsler leser under seremonien, skal
benyttes ved gjennomføring av borgerlige vigsler, jf. ekteskapsloven § 15. Vigselsformularet
er fastsatt ved kgl. res 18. desember 1992, og finnes her. Det er også rom for å tilpasse
seremonien med for eksempel tekst og musikk utover dette, dersom brudeparet ønsker det.
For domstolene

Side 2

Når vigselsmyndigheten overføres til de kommunale vigslerne, vil ikke notarius publicus,
herunder dommere i tingretten og Oslo byfogdembete, lenger ha vigselsmyndighet.
Domstolene må derfor avvise forespørsler om gjennomføring av vigsler som planlegges
gjennomført fra og med det tidspunktet lovendringen trer i kraft. Dette er etter planen 1.
januar 2018. Brudefolk som henvender seg til domstolen med ønske om vigsel som skal skje
etter ikrafttredelsestidspunktet må henvises til sin hjemkommune, eller eventuelt kommunen
der vigselen skal skje.
Når notarius publicus ikke lenger er vigsler i henhold til ekteskapslovens bestemmelser,
innebærer det at dommere i tingretten, Oslo byfogdembete eller andre som har hatt
vigselsmyndighet i medhold av lov og forskrift om notarius publicus, ikke lenger vil kunne
forestå gyldige ekteskapsinngåelser. Det bes om at informasjon på domstolenes
hjemmesider oppdateres i henhold til dette når ikrafttredelsestidspunktet er endelig avklart.
Om endringene for øvrig
Sysselmannen på Svalbard og utsendte utenrikstjenestemenn vil fortsatt ha
vigselsmyndighet, jf. ekteskapsloven § 12.
Dette brevet er sendt til alle landets kommuner, tingretter, Oslo bygfodembete og
Domstoladministrasjonen, med kopi til alle landets fylkesmenn, KS, Sysselmannen på
Svalbard, Skattedirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Kommunal- og
moderniseringsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet.
Med hilsen

Ingvild Vesterdal (e.f.)
avdelingsdirektør
Margrethe Hannevik Harestad
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer

Side 3

Kopi
Alle landets fylkesmenn
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Justis- og beredskapsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
KS
Skattedirektoratet
Sysselmannen på Svalbard

Side 4

Adresseliste
Alle landets kommuner
Alle landets tingretter
Domstoladminstrasjonen
Oslo byfogdembete

Side 5

Rundskriv

Nr.

Dato

Q-11/2017

21. september 2017

Kommunale vigsler
Kort om inngåelse av ekteskap
Ekteskap blir inngått ved at brudefolkene møter for en vigsler. Mens begge er til stede skal de
erklære at de ønsker å inngå ekteskap med hverandre. Deretter skal vigsleren erklære dem for
ektefolk.
Før ekteskapet kan inngås må ekteskapsvilkårene prøves. Det vil si at det skal kontrolleres at
de som skal gifte seg oppfyller vilkårene i ekteskapsloven. Det er folkeregistermyndigheten
(skattekontoret) som prøver at ekteskapsvilkårene er oppfylt.
Lovendring
Fra 1. januar 2018 overtar kommunene ansvaret for borgerlige vigsler. Bestemmelsene om
inngåelse av ekteskap følger av ekteskapsloven kapittel 3. Lovendringene som er vedtatt er
(endringer i kursiv):
§ 12 Vigslere
Vigslere er:
a)
prest i Den norske kirke, og prest eller forstander i et registrert trossamfunn, eller
seremonileder eller tilsvarende i livssynssamfunn som mottar tilskudd etter lov 12. juni 1981
nr. 64 om tilskott til livssynssamfunn når Kongen har godkjent formen for inngåelse av
ekteskap.
b)
ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret
selv gir slik myndighet.
c)

utsendt utenrikstjenestemann, jf. utenrikstjenesteloven § 14.

d)
Sysselmannen på Svalbard. Sysselmannen kan delegere vigselsmyndighet til
tjenestemenn ved sysselmannskontoret.
e)
særskilt vigsler oppnevnt av departementet i tilfeller der det er behov for det på grunn
av lange avstander eller av andre grunner. Oppnevningen gjelder for fire år.

Departementet kan gi forskrift om tildeling og tilbaketrekking av vigselsrett for seremonileder
eller tilsvarende i livssynssamfunn.
§ 12 a Vigsler i kommunen
Kommunen skal ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som ikke er
bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge etter kapittel 1.
Departementet kan gi forskrift om kommunalt vigselstilbud med regler om at vigselstilbudet
skal være tilgjengelig og om betaling for vigsler.
Vigselsmyndighet i kommunen
Lovendringen innebærer at ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte
som kommunestyret selv gir slik myndighet skal gjennomføre vigsler. Ordførere og
varaordførere får en direkte myndighet etter loven. I tillegg kan kommunestyret gi
vigselsmyndighet til personer som er ansatt eller folkevalgt i kommunen. Med ansatt menes
både fast ansatt og midlertidig ansatt. Kommunen kan også velge å ansette noen for denne
oppgaven. Beslutningen om hvem som skal ha vigselsmyndighet, i tillegg til ordfører og
varaordfører, skal tas av kommunestyret selv og kan ikke overlates til andre.
Kommunen må selv vurdere hvem som er egnet for oppgaven. Det er ikke krav om særlig
kompetanse eller erfaring. I lovforarbeidene1 blir det uttalt at det kan være hensiktsmessig at
det også tilbys vigslere som er politisk nøytrale.
Vigselsmyndigheten vil opphøre dersom en folkevalgt ikke lenger er folkevalgt eller
vigslerens ansettelsesforhold i kommunen avsluttes. Vigselsmyndigheten vil også opphøre
dersom kommunestyret trekker tilbake tildelingen.
Kommunen må ha oversikt over hvem som til enhver tid er vigslere. At vigsler har
vigselsmyndighet er et vilkår for at ekteskapsinngåelsen er gyldig. For å unngå hyppige
skifter av hvem som har vigselsmyndighet, og eventuell usikkerhet knyttet til dette, anbefaler
departementet at det gis vigselsmyndighet for en lengre periode. Det anbefales også at det
ikke tildeles vigselsmyndighet bare for engangstilfeller.
Det kan være hensiktsmessig at kommunen gir informasjon om hvem som er vigslere i
kommunen på sine nettsider. Det vil gi innbyggerne et godt tilbud, ved at de vet hvem som er
vigslere og hvem de kan henvende seg til. Det vil også kunne lette arbeidet for
folkeregistermyndigheten og andre myndigheters kontroll av at vigselen er gyldig inngått.
Vigsler skal sammen med vigselsmeldingen til folkeregistermyndigheten legge ved
dokumentasjon for sin vigselsmyndighet, jf. forskrift om registrering og melding av vigsel §
5. Dette innebærer at tildeling av vigselsmyndighet må være skriftlig.
En kommunal vigsler kan gjennomføre en vigsel i hele landet. Uansett hvor vigselen
gjennomføres, handler vigsleren på vegne av den kommunen han er folkevalgt eller ansatt i,
for eksempel når det gjelder regler for dekning av merutgifter ved vigselen.

1

Prop. 91 L (2016-2017) Endringer i ekteskapsloven og bustøttelova m.m. (oppgaveoverføring til kommunene)

2

Dersom kommuner ønsker å inngå interkommunalt samarbeid om vigselsoppgaven, må dette
gjøres innenfor reglene i ekteskapsloven og kommuneloven. Dette innebærer blant annet at
ordfører og varaordfører i kommunene som samarbeider, fortsatt har vigselsmyndighet og det
er kommunestyrene selv som må gi myndighet til ansatte eller folkevalgte i de deltakende
kommunene som skal få slik myndighet. Denne oppgaven vil innebære myndighetsutøvelse,
og det vil derfor være vertskommunemodellen etter reglene i kommuneloven kapittel 5 A som
er egnet samarbeidsmodell.
Tilbud om vigsel
Kommunen har plikt til å ha et tilbud om vigsel for kommunens innbyggere og personer som
ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå ekteskap i Norge, jf.
ekteskapsloven § 12 a.
Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene er bosatt i kommunen for at plikten gjelder. Hvem
som anses å være bosatt i kommunen følger av de alminnelige regler om folkeregistrering av
bostedsadresse, jf. folkeregisterloven med forskrifter.
Ekteskapsloven bygger på en forutsetning om at de som oppfyller vilkårene for inngåelse av
ekteskap og kravene til prøving, har krav på vigsel i Norge. Det gjelder også personer som
bare oppholder seg midlertidig i landet. Kommunenes tilbud om borgerlig vigsel gjelder både
for utenlandske brudefolk og for norske statsborgere som er bosatt i utlandet. Disse gruppene
skal også få benytte seg av vigselstilbudet i kommunen, uten å måtte betale for dette. En slik
ordning er videreføring av praksis fra borgerlige vigsler i domstolene.
Kommunen kan selv bestemme om de vil tilby vigsler for andre kommuners innbyggere.
Forberedelse til vigselen
De som tar kontakt med kommunen om vigsel må få beskjed om at de må ha gyldig
prøvingsattest på tidspunktet for ekteskapsinngåelsen, jf. ekteskapsloven § 14 første ledd jf. §
10. Det er folkeregistermyndigheten som utsteder prøvingsattest, og den er gyldig i fire
måneder fra utstedelse. Prøvingsattesten gis på bakgrunn av egenerklæring fra begge
brudefolkene, forlovererklæring og eventuelle andre dokumenter (oppholdstillatelse/
dokumentasjon på skifte/ anerkjennelse av utenlandsk skilsmisse). Skjemaer finnes på
skatteetatens hjemmeside eller hos statlig blankettarkiv. Folkeregistermyndigheten skal på
bakgrunn av disse opplysningene prøve om ekteskapsvilkårene etter norsk rett er oppfylt.
Kommunen bør ha rutiner for når vigsel kan avtales med kommunen, for eksempel tidligst fra
det tidspunkt det foreligger gyldig prøvingsattest.
Kommunen kan selv bestemme hvor og når de skal tilby vigsler. Det er likevel viktig at
tilbudet er tilgjengelig. Tilbudet i kommunen skal dekke etterspørselen på en god måte, jf.
forskrift om kommunale vigsler § 1. Departementet legger til grunn at kommunene har
rådhus, kommunehus eller andre lokaler som er egnet og kan gjøres tilgjengelige for vigsler.
Gjennomføring av vigselen
I lovforarbeidene har departementet uttalt at det er viktig at kommunen legger til rette for
vigselens seremonielle karakter, uavhengig av hvem som gjennomfører vigselen. Rammen
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rundt vigselen, som bruk av det borgerlige vigselsformularet og egnet lokale, er av stor
betydning for om seremonien oppleves som høytidelig og verdig.
Det borgerlige vigselsformularet, som er en tekst som vigsler leser under seremonien, skal
benyttes ved gjennomføring av borgerlige vigsler. Vigselsformularet setter en ramme rundt
hva vigselsseremonien skal inneholde. Seremonien kan tilpasses med for eksempel tekst og
musikk utover dette, dersom brudefolkene ønsker det. Det er opp til kommunen å vurdere hva
de vil tillate av ekstra innhold.
Før vigsel foretas, skal vigsleren motta prøvingsattesten som viser at ekteskapsvilkårene er
prøvet, jf. ekteskapsloven § 14. Brudefolkene bør legitimere seg for å godtgjøre at de er de
samme personene som det er foretatt prøving for. Til dette kan for eksempel pass, førerkort og
bankkort fremlegges. Om legitimasjonen skal godtas, beror på en konkret vurdering.
To vitner må være til stede under seremonien, jf. ekteskapsloven § 11 andre ledd. Dette kan
være forloverne eller to andre myndige personer.
Det borgerlige vigselsformularet er vedtatt på bokmål og nynorsk.2 Det finnes oversettelser til
samisk, engelsk, tysk, fransk, spansk og russisk. Alle versjonene kan finnes på Bufdir sine
hjemmesider.
Det følger av ekteskapsloven § 14 andre ledd at en vigsler som kjenner til at et vilkår for å
inngå ekteskap ikke er oppfylt, ikke skal foreta vigsel. Dersom vigsler finner at det er grunn
til tvil om et vilkår er oppfylt, kan vigselen utsettes og brudefolkene pålegges å skaffe bevis
for at vilkåret er oppfylt.
Kommunale vigslere har ellers ikke grunnlag for å nekte å gjennomføre en vigsel, jf.
ekteskapsloven § 13 og § 14.
Melding om vigsel og registrering
Prøvingsattesten fra folkeregistermyndigheten utgjør også melding om vigsel og vigselsbok
(skjema Q-0309). Skjemaets del om Melding om vigsel/ Vigselsbok skal fylles ut av vigsler.
Samtlige spørsmål på vigselsmeldingen skal besvares så langt de passer. Brudefolkene og
vitnene skal også undertegne vigselsmeldingen. En bekreftet kopi skal returneres til
folkeregistermyndigheten senest innen tre dager, jf. forskrift om registrering og melding av
vigsel § 4.
Vigsler skal sammen med vigselsmeldingen legge ved dokumentasjon for sin
vigselsmyndighet, jf. forskrift om registrering og melding av vigsel § 5. For ordfører og
varaordfører er det tilstrekkelig med dokumentasjon på vervet.
En bekreftet kopi av skjemaet gis til brudefolkene og utgjør midlertidig vigselsattest. Endelig
vigselsattest utstedes av folkeregistermyndigheten.
Kommunen har ansvar for å føre vigselsbok med oversikt over ekteskap som er inngått i
kommunen, jf. forskrift om registrering og melding av vigsel § 1 første ledd bokstav e). Det
originale skjemaet "Prøvingsattest/Melding om vigsel/Vigselsbok", som beholdes av vigsler,

2

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1996-01-19-4263?q=vigselsformular
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utgjør vigselsboken. Det er ellers ikke spesifikke krav til hvordan vigselsboken skal føres eller
oppbevares.
Økonomi
Forskrift om kommunale vigsler har bestemmelser om betaling for vigsler.
Det følger av forskriften § 2 at vigselstilbudet skal være gratis for kommunens egne
innbyggere og for personer som ikke er bosatt i Norge, men som fyller vilkårene for å inngå
ekteskap her.
Det følger av § 2 andre ledd at kommunen kan ta betaling for nødvendige merkostnader
dersom kommunen tilbyr vigsel ut over det vanlige tilbudet om tid og sted. Med vanlig tid
menes både tidspunktet for vigsel og vigselens varighet. Brudefolkene skal informeres om
kostnaden i god tid før vigselen.
Det følger av § 3 at dersom kommunen tilbyr vigsel for andre enn de som er nevnt i § 2 (egne
innbyggere og personer som ikke er bosatt i Norge), kan kommunen ta betaling for
nødvendige kostnader til vigselen. Brudefolkene skal informeres om kostnaden i god tid før
vigselen.
Kostnader som kan kreves dekket av kommunen etter forskriften § 2 og § 3 er for eksempel
utgifter for vigsler, transport og oppvarming av lokale. Det er ikke anledning for kommunen
til å ta betaling ut over dekning av nødvendige (mer)kostnader.
Krav om betaling for vigsler etter forskriften § 2 andre ledd og § 3, bør fastsettes i egne
bestemmelser, jf. forskriften § 4. Slike bestemmelser bør angi at det kan tas betaling, hvilke
type kostnader betalingen skal dekke og hvilke satser som gjelder for de enkelte kostnadene.
Ugyldige ekteskapsinngåelser
En vigsel er av seremoniell karakter, men en vigsel er også en offentligrettslig handling, og
vigsler har ansvar for å forvisse seg om at vilkårene for inngåelse av ekteskap er oppfylt.
Ekteskapsloven § 16 har bestemmelser om ugyldige vigsler. For at en ekteskapsinngåelse skal
være gyldig må fremgangsmåten i ekteskapsloven § 11 første ledd, jf. § 12, følges. Det
innebærer at begge brudefolkene må være til stede under vigselen, og erklære at de ønsker å
inngå ekteskap med hverandre, samt at vigsleren må erklære dem for ektefolk. Vigselen vil
være ugyldig hvis den er foretatt av en person som ikke har myndighet til å foreta vigsler.
Hvis en vigsel blir gjennomført av en kommunalt ansatt eller folkevalgt som ikke har fått
myndighet til dette av kommunestyret, vil det innebære at ekteskapet ikke er gyldig.
En vigsel vil også være ugyldig hvis det ikke forelå gyldig prøvingsattest på
vigselstidspunktet, jf. ekteskapsloven § 10.
Hvis de formelle reglene for inngåelse av ekteskap ikke er fulgt, innebærer det at ekteskapet
ikke anses for å være inngått og ekteskapet vil da heller ikke ha noen rettsvirkninger. Etter
begjæring fra en av partene, kan et ugyldig ekteskap likevel godkjennes. Det er Fylkesmannen
i Oslo og Akershus som behandler søknader om etterfølgende godkjenning av ugyldige
ekteskap. For at fylkesmannen kan gi etterfølgende godkjenning, må det foreligge «særlige
grunner», jf. ekteskapsloven § 16 andre ledd. Departementet understreker at adgangen til å gi
etterfølgende godkjenning er en unntaksregel.
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Departementet oppfordrer på denne bakgrunn vigsler til å være påpasselig med at
formalitetene ved vigselen blir fulgt. Vi viser i den forbindelse til den belastningen en ugyldig
ekteskapsinngåelse kan medføre for brudefolkene.
Det framgår av ekteskapsloven § 1b at ekteskap skal inngås av egen fri vilje og med eget
samtykke. Et ekteskap som ikke er inngått frivillig kan bli kjent ugyldig av domstolene, jf.
ekteskapsloven § 16 tredje ledd.
Rettskilder
Lov om ekteskap av 4. juli 1991 nr. 47
Forskrift om kommunale vigsler av 18. september 2017 nr. 1421
Forskrift om registrering og melding av vigsel av 20. november 1992 nr. 854
Forskrift om endring i forskrift om registrering og melding av vigsel av 18. september 2017
nr. 1422
Forarbeidene til lovendringen om overføring av vigselsmyndighet fra domstolene til
kommunen finnes i Prop. 91 L (2016-2017), kapittel 3 og Innst. 376 L (2016-2017)
Rundskriv Q-20/2016 om ekteskapsloven
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1. ORDFØRERS GODTGJØRELSE.
1.1 Godtgjøring:
Ordfører godtgjøring per år fastsettes lik stortingsrepresentants godtgjøring. Ordføreren likestilles
med ansatte i Frøya kommune når det gjelder sosiale rettigheter.

1.2 Feriepenger:
Ordfører gis feriepengegodtgjørelse på lik linje med fast ansatte.

1.3 Ettergodtgjørelse:
Kommunestyret godkjenner at ordfører gis ettergodtgjørelse med samme beløp som
ordførergodtgjørelsen for inntil 3 måneder. Forutsetningene for ettergodtgjørelse er at ordfører ikke
går tilbake til sin ordinære stilling før avsluttet valgperiode og at avgått ordfører ikke har annet
arbeidsforhold i de tre månedene. Avgått ordfører skal ellers stille seg til rådighet for egnede
tjenester for kommunen i tiden for ettergodtgjørelse.

1.4 Pensjon:
Ordfører skal ha rett til pensjonsordning på lik linje med fast ansatte.

1.5 Sykelønnsordning:
Ordfører skal ha rett til sykelønnsordning på lik linje med fast ansatte.

1.6 Ytelser etter hovedtariffavtalen kap. 1. § 10:
Ordfører skal ha rett til ytelser etter hovedtariffavtalen kap. 1. § 10.

1.7 Godtgjørelse telefoni og datatrafikk
Mobil: Ordfører har kommunal mobiltelefon, der Frøya kommune dekker alle utgifter.
IKT: Ordfører har sin faste arbeidsplass på herredshuset, og har tilgjengelig det som kreves for å
utøve sitt verv. Utover dette tilstås ordfører samme ordning som øvrige
kommunestyrerepresentanter – se pkt 11.

1.8 Hva inngår i vervet
Godtgjøringen skal dekke alle gjøremål knyttet til ordførervervet. I tillegg utbetales kjøre og
reisegodtgjøring. Verv knyttet direkte til ordførervervet godtgjøres ikke særskilt, men verv som
vedkommende som person er tillagt utenom, godtgjøres på vanlig måte.
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2. VARAORDFØRERS GODTGJØRELSE
Varaordfører ytes en årlig godtgjørelse på 20 % av ordførerens godtgjørelse per år.
Årlig godtgjørelse er pensjonsgivende i folketrygden.

2.1 Hva inngår i vervet
Godtgjøringen skal dekke alle gjøremål knyttet til varaordførervervet. Godtgjøringen skal dekke
ivaretakelse av ordførerens lovpålagte plikter i ordførerens fravær, herunder ferieavvikling og
kortere sykdomsfravær. Tidspunkt og varighet avtales særskilt årlig.
Når varaordføreren etter særskilt vedtak i formannskap overtar alle ordførerens gjøremål, herunder
kontortid, for kortere eller lengre tid, utbetales full ordførergodtgjøring.

2.2 Godtgjørelse telefoni og datatrafikk
Mobil: varaordfører har privat mobiltelefon, der alle utgifter til vervet dekkes etter regning.
IKT: varaordfører tilstås samme ordning som øvrige kommunestyrerepresentanter – se pkt 11.

3. FORMANNSKAPSMEDLEMMENES GODTGJØRELSE:
Formannskapsmedlemmer, unntatt ordfører og varaordfører, får en årlig godtgjørelse tilsvarende
11,4 % av ordførerens godtgjøring.
Godtgjørelsen forutsetter en oppmøteprosent i formannskapet på minst 80. Ved lavere oppmøte
reduseres godtgjøring tilsvarende prosent oppmøte i forhold til 100 %.
Varamedlemmer som har en oppmøteprosent i formannskapet på over 20 i løpet av året, får
omregnet sin godtgjørelse som prosentandel av faste medlemmers godtgjørelse.
Varamedlemmer med mindre oppmøteprosent enn 20 i løpet av året, får godtgjørelse per
møte i tråd med reglementes pkt. 7.
Årlig godtgjørelse er pensjonsgivende i folketrygden.

3.1 Hva inngår i vervet
Den faste godtgjøringen til formannskapsmedlemmene skal dekke forarbeid, etterarbeid og
møtegodtgjørelse/ tapt arbeidsfortjeneste for formannskapsmøter. Tapt arbeidsfortjeneste utover
fastgodtgjøringen dekkes etter legitimert krav.
Formannskapsmedlemmene, unntatt ordfører mottar vanlig møtegodtgjørelse for deltakelse i
kommunestyret og andre komiteer og utvalg.
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4. HOVEDUTVALGS- OG OPPOSISJONSLEDERS
GODTGJØRELSE.
Hovedutvalgslederne får en årlig godtgjørelse tilsvarende 9,2 % av ordførers godtgjøring pr. år
Opposisjonsleders godtgjøring settes lik hovedutvalgsledernes godtgjørelse hvis hun/han ikke
mottar godtgjørelse som formannskapsmedlem eller hovedutvalgsleder.
Årlig godtgjørelse er pensjonsgivende i folketrygden.
Hovedutvalgsledere og opposisjonsleder mottar vanlig møtegodtgjøring for deltakelse i
kommunestyret og andre komiteer og utvalg.

5. GODTGJØRELSE VED FLERE VERV.
Dersom varaordfører også er hovedutvalgsleder, utbetales varaordførergodtgjørelsen pluss
5,1 % av ordførergodtgjørelsen for vervet som hovedutvalgsleder.
Dersom formannskapsmedlem er hovedutvalgsleder eller opposisjonsleder, utbetales godtgjørelsen
som formannskapsmedlem pluss 5,1 % av ordførergodtgjørelsen for vervet som hovedutvalgsleder
eller opposisjonsleder.

6. LEDERE AV ANDRE NEMNDERS GODTGJØRELSE:
Leder kontrollutvalget
Leder kommunalt brukerråd
Leder av eldrerådet

1,8 % av ordførergodtgjørelsen pr. år fra 01.05.13
0,9 % av ordførergodtgjørelsen pr. år fra 01.05.13
0,9 % av ordførergodtgjørelsen pr. år fra 01.05.13

7. KOMMUNESTYRE- OG ØVRIGE
UTVALGSMEDLEMMERS GODTGJØRELSE.
Møtegodtgjørelse for kommunestyret, formannskapet, hovedutvalgene, kontrollutvalget og
forliksrådet (K-sak 25/17) settes til NOK 1000,- per møte.
Møtegodtgjørelse for kommunalt brukerråd, eldreråd og ungdomsråd (K-sak 67/17) settes til NOK
500,- per møte.
Møtesatsen justeres etter kommunal deflator, pr november hvert år.

8. ANDRE BESTEMMELSER.
Alle befaringer, kurs og konferanser skal godkjennes av ordfører på forhånd. Utgiftsdekning kun
dersom dette er godkjent.

5

8.1 Befaringer
Samme godtgjøring som for møter gis også for befaringer. Unntatt er befaringer som går inn i
møteberegningen.

8.2 Kurs og konferanser.
Ved kurs og konferanser utbetales ingen møtegodtgjørelse. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes dersom
dette er godkjent på forhånd.

8.3 Korttidsutvalg.
Medlemmer av utvalg m.v. som nedsettes av politisk organ for å utføre bestemte oppdrag, gis
kommunale godtgjøringer etter samme regler som ombudsmenn.

8.4 Andre bestemmelser for varaordfører, formannskap, hovedutvalgsledere
og opposisjonsleder
Tap av inntekt og påførte utgifter dekkes i tillegg til den faste årlige godgjøringen.

9. FELLES ARBEIDSVILKÅR:
9.1 Vederlag for tapt arbeidsfortjeneste:
For folkevalgte som får tap i arbeidsinntekt på grunn av kommunale verv, dekker kommunen dette
tapet på grunnlag av arbeidsattest fra arbeidsgiver. Godtgjørelsen skal dekke trekk i lønn og tapte
feriepenger
For lønnstakere kan det inngås avtale med representantens arbeidsgiver om at det utbetales full
lønn under deltakelse i folkevalgte møter, og at Frøya kommune refunderer arbeidsgivers lønn- og
sosiale utgifter direkte til arbeidsgiver etter samlet krav. Denne ordningen gjennomføres også for
politikere ansatt i Frøya kommune. Jfr. Frøya kommunes permisjonsreglement.
For å få dekket inntekts-tap i forbindelse med møter eller reisefravær, er det et vilkår at den
folkevalgte har hatt et reelt tap som skal erstattes. Dette gjelder både lønnstakere og selvstendig
næringsdrivende. Det utbetales forholdvis beløp med utgangspunkt i 7,5 timer pr dag.
Selvstendige næringsdrivende gis dekning for sitt inntektstap pr. dag tilsvarende dokumentert brutto
næringsinntekt for siste år, begrenset til ordførers årlige godtgjørelse dividert med 260. For
nyetablerte foretak skal næringsinntekt dokumenteres ved revisorbekreftet omsetningsoppgave. For
nyetablerte foretak, som ikke kan dokumentere sin næringsinntekt, skal ordførers årlige godtgjørelse
legges til grunn som næringsinntekt, første året.
Tilsatte i offentlig virksomhet eller andre som ikke blir trukket i lønn under fravær for å ivareta
kommunale verv, får ikke vederlag for tapt arbeidsinntekt.
Dersom de politiske partiene ønsker å trekke ut enkelte personer til fellesmøter og/eller drøftinger i
kommunal regi, og disse personene virkelig deltar, refunderer kommunen tapt arbeidsfortjeneste
fullt ut etter regning.
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Slik frikjøp av medlemmer skal først godkjennes av partiets gruppeleder i kommunestyret og
deretter endelig godkjennes av ordføreren. Skriftlig melding sendes rådmannen.
Folkevalgte kan fraskrive seg godtgjørelser de oppebærer i kraft av sine tillitsverv.

9.2 VEDERLAG FOR UTGIFTER TIL OMSORGSARBEID.
Folkevalgt som har omsorg for barn, syke, eldre og funksjonshemmede, får etter regning dekt
utgifter til tilsyn og pleie med kr 150.- per time. Refusjon utbetales direkte til den personen som har
påtatt seg omsorgsarbeidet mens den folkevalgte er fraværende. Ektefelle/samboer og eldre søsken
tilstås ikke godtgjørelse.
Legitimerte utgifter utover denne satsen kan imøtekommes ved søknad.
Pensjon, sykepenger og feriepenger: Den som har påtatt seg omsorgsarbeidet mens den folkevalgte
er fraværende, opparbeider ikke rett til feriepenger, pensjonspoeng eller rett til sykepenger
Hovedtariffavtalens kap 1, § 10: Den som har påtatt seg omsorgsarbeidet mens den folkevalgte er
fraværende, opparbeider ikke rett på slike ytelser.

10. REISEREGULATIV.
Godtgjørelse utbetales etter det til enhver tid gjeldende reiseregulativ som gjelder for kommunalt
fast ansatte.
Reisene må være mest mulig samordnet, både av økonomiske og miljømessige hensyn.
Folkevalgte bosatt i øyrekka tilstås kostgodtgjøring etter Statens reiseregulativ – særavtale om
dekning av utgifter til reise og kost innenlands§2.
For møter (inkludert gruppemøter) på kommunehuset som starter etter kl 0800 tilstås det dekning
av kjøreutgifter fra der representanten oppholder seg. Dvs. det skrives reiseregning fra/til
representantens jobbsted dersom møtet starter og slutter i representantens arbeidstid.

11. GODTGJØRELSE TELEFONI OG DATATRAFIKK
Alle kommunestyremedlemmene, hovedutvalgsmedlemmene, medlemmer i kontrollutvalg og 1. og
2. vara til kommunestyret deltar i IKT ordningen for folkevalgte. De får IPAD til sin disposisjon i
vervet. Utover dette dekkes ikke andre utgifter til IKT, herunder mobil, bredbånd etc. Det innebærer
at alle saksdokumenter mottas elektronisk. WiFi er tilgjengelig på alle kommunale bygg.
Formannskapsmedlemmer (unntatt ordfører og varaordfører) og hovedutvalgsledere får en
utgiftsdekning på kr 5000,- pr år som skal dekke deres utgifter til IKT, bredbånd, mobil og evt annet
IKT utstyr. Dersom et medlem er både i formannskap og hovedutvalg, tilstås beløpet bare en gang.
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Dersom et medlem har tjenestetelefon fra privat arbeidsgiver eller fra Frøya kommune, tilstås det
ikke annen utgiftsdekning enn kr 5000.-

12. KRAV
Krav om tapt arbeidsfortjeneste, tilsyn/pass av barn og skyss- og kostgodtgjøring og lignende kan
fremmes skriftlig fortløpende. Lag gjerne avtale med lønnsavdelingen på hvordan dette praktisk skal
gjennomføres.
Ønsker noen å samle opp krav, må de fremmes skriftlig av den enkelte møtedeltaker slik:
For jan, febr, mars:
For apr., mai, juni:
For juli, august, sept:
For okt, nov, des:

Innleveres innen 01.04. – utbetales 12.04.
Innleveres innen 01.07. – utbetales 12.07.
Innleveres innen 01.10. – utbetales 12.10.
Innleveres innen 15.12. – utbetales 31.12.

13. REVISJON AV MØTESATS
Møtesatsen indeksreguleres årlig pr 01.05, i takt med kommunal deflator.

14. ETISKE RETNINGSLINJER
Etiske retningslinjer for Frøya kommune gjelder for folkevalgte. Folkevalgte er ellers når det gjelder
inhabilitet og taushetsplikt omfattet av kommuneloven og forvaltningslovens bestemmelser.

15. REVISJON OG FORTOLKNING AV FOLKEVALGTES
ARBEIDSVILKÅR
Reglementet er gjeldende inntil annet blir vedtatt av Kommunestyret. Reglementet skal revideres
første halvår etter at nytt kommunestyre tiltrer. Eventuelle endringer er gjeldende fra den 1. i
påfølgende måned.
Dersom det oppstår tvil om fortolkningen av bestemmelser i dette reglementet, forelegges det
formannskapet.
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Protokoll
FYLKESMØTET I SØR-TRØNDELAG
Dato:
Sted:

16.11.2017 kl. 13:30
Royal Garden Hotel, Trondheim

Møtet ble avviklet som felles fylkesmøte for Nord- og Sør-Trøndelag.

Til stede:
25 representanter

Forfall:

Fra administrasjonen:
Ole Gunnar Kjøsnes, Åse Aspås, Eva I. Lauglo
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SAKLISTE Fylkesmøtet i Sør-Trøndelag 16.11.2017 kl. 13:30

Side

Saksfremlegg
17/5

14/00618-14

KSST og KSNT, fylkesmøteuttalelse om digitalisering

3

17/6

15/01675-50

KSST og KSNT - fylkesmøtet - uttalelse om elektrifisering av
Trønderbanen og Meråkerbanen

3

17/7

16/00606-12

KSST og KSNT fylkesmøte - bosetting av flyktninger i Trøndelag

4

17/8

17/01599-7

KSST og KSNT - fylkesmøtet - Uttalelse til det framlagte forslag til
statsbudsjett

4

17/9

16/02146-10

KSST og KSNT- Fylkesmøtet. Nærpolitireformen; politikontaktene
og politirådene

5

17/10

17/01787-1

KSST og KSNT bortfall av forventet tilskudd ved
kommunesammenslåing

6
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17/5 KSST og KSNT, fylkesmøteuttalelse om digitalisering
Vedtak
Fylkesmøtet i KS Nord- Sør-Trøndelag vedtar følgende uttalelse:
FELLES GREP FOR Å STYRKE ARBEIDET MED DIGITALISERING ER NØDVENDIG
N
KS
mellom stat og kommune om enkeltprosjekter er svak, og at manglende koordinering av
digitaliseringsprosjekter i henholdsvis stat og kommune er en utfordring.
Fylkesmøtet i NT og ST mener at felles organisering og styring av digitaliseringsarbeidet i kommunal
sektor gjennom samordning og koordinering, vil være et vesentlig virkemiddel for at sektoren skal
lykkes innen digitalisering. Fylkesmøtet i NT og ST er derfor tilfreds med at KS nå tar nasjonalt grep
for felles kommunale digitaliseringsprosjekter.
Fylkesmøtet mener også at det i sammenheng med den nasjonale digitaliseringssatsingen, er behov
for en regional samhandling på digitaliseringsområdet. Fylkesmøtet oppfordrer derfor kommunene
og fylkeskommunen til forpliktende samarbeid innenfor digitaliseringsområdet i Trøndelag.
Fylkesmøtet ser behovet for å styrke finansieringsgrunnlaget for felles digitale løsninger av nasjonal
betydning. Selv om dette i all hovedsak bør være et statlig ansvar, er fylkesmøtet enig i at det nå
legges opp til en modell hvor både staten og kommunesektoren deltar og der midlene disponeres i
henhold til målet om økt og styrket digitalisering i kommunal sektor. Fylkesmøtet oppfordrer
kommunene til å slutte opp om denne ordningen.

17/6 KSST og KSNT - fylkesmøtet - uttalelse om elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen
Vedtak
Fylkesmøtet i KS Nord- og Sør-Trøndelag gir sin tilslutning til uttalelsen fra fylkestinget i Trøndelag
som vil ha elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen nå.
Fylkesmøtet ber om at Stortinget sørger for å prioritere finansiering til elektrifisering av
Trønderbanen og Meråkerbanen i statsbudsjettet slik at prosjektet kan gjennomføres som planlagt i
henhold til NTP.
Fra 01.01.18 er Trøndelag fylkeskommune en realitet. Trøndelag er klar for å gi regionreformen
innhold. En av de viktigste forutsetningene for å lykkes med å bygge en slagkraftig ny region er at
infrastrukturen er på plass. En velfungerende jernbane binder landsdelen sammen og utvider
området for en felles bo- og arbeidsmarkedsregion.
Å knytte det svenske og norske jernbanenettet sammen gjennom elektrifisering av Meråkerbanen
har stått på sakskartet i mange år, men har så langt strandet på grunn av manglende forpliktelser fra
norsk side. Svenskene har levert, nå er det på tide å følge opp fra norsk side.
Elektrifisering vil korte ned reisetiden, og vil samtidig bidra til betydelige reduserte klimautslipp i
Trøndelag og for resten av landet. Økt bruk av jernbane er en viktig del av kollektivsatsinga og
klimasatsinga i nye Trøndelag.
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17/7 KSST og KSNT fylkesmøte - bosetting av flyktninger i Trøndelag
Vedtak
Fylkesmøtene i Nord og Sør-Trøndelag mener at:
1. Gjeldende anslag for bosettingsbehov for flyktninger (per høsten 2017) gjør det nødvendig å
redusere antallet kommuner som anmodes om å bosette flyktninger, men fylkesmøtene vil
ikke anbefale at kommuner under 5000 innbyggere blir utelukket for bosetting framover.
2. Det må legges vekt på behovet for å opprettholde bosettings- og integreringskompetanse i
mange kommuner av beredskapsgrunner
3. Det bør vurderes å øke tallet på overføringsflyktninger til Norge for å få en jevnere bosetting
og for å beholde kompetansen i kommunene.
4. For å velge kommuner som anmodes bør det vektlegges kriterier for god integrering som
erfaring, arbeidsmarkedssituasjon og dokumenterte resultater over lengre tid. I tillegg kan
kommunestørrelse være et relevant kriterium.
5. Nye bosettingskommuner som ikke lenger blir anmodet bør gis en kompensasjon for å dekke
avvikling av tjenesten og utgifter knyttet til fullføring av introduksjonsprogram for gruppen
6. Fylkesstyrene ønsker ikke at man har en minimumsgrense på 10 bosatte pr. kommune

17/8 KSST og KSNT - fylkesmøtet - Uttalelse til det framlagte forslag til statsbudsjett
Vedtak
Fylkesmøtet i KS Nord- og Sør Trøndelag vedtar følgende uttalelse:
Fylkesmøtene i KS Nord og KS Sør-Trøndelag slutter seg til notat fra KS vedrørende Regjeringens
forslag til statsbudsjett for 2018 og vil spesielt peke på
Regionale utviklingsmidler
Det framlagte forslag til statsbudsjett legger opp til en reduksjon av distriktspolitiske virkemidler.
Dette gjelder både regionale utviklingsmidler, der midlene til Trøndelag foreslås redusert med 24%,
og nasjonale bredbåndsmidler hvor midlene halveres.

Trøndelag går foran med å få på plass et regionalt folkevalgt nivå med målsetning en region med
livskraft, bærekraft og konkurransekraft, med vekt på en balansert utvikling av hele fylket. I dette
arbeidet er fylkets rolle som samfunnsutvikler avgjørende.

Reduksjon av regionale utviklingsmidler og bredbåndsmidler vanskeliggjør dette arbeidet, og
fremmer ikke målsetningen om sterke regioner.
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Fylkesmøtene i Trøndelag ser det som positivt at det satses stort på infrastruktur og at det bevilges
mer penger til fylkesveier. Det er likevel behov for fortsatt stor opptrapping for å nå målet om å ta
igjen det store etterslepet på vedlikehold av fylkesveiene etter
Forvaltningsreformen fra 2010. «Bedre og trygge veier» er ett av de viktigste tiltak for regional
utvikling og målsetting om sterkere regioner.
Fylkesmøtene vil også understreke betydning av god infrastruktur når det gjelder jernbane, og viser
for øvrig til egen uttalelse om elektrifisering av Trønderbanen og Meråkerbanen
Budsjettet for ras- og skredsikring må styrkes. Med et klima i endring med stadig flere hendelser med
flom og ras, er det avgjørende viktig for kommuner og fylkeskommuner å kunne forebygge for å
unngå naturskader.
Underfinansiering av barnehagereform
Forslaget om norm for bemanning i barnehager vil ha stor underdekning og føre til redusert
tjenestetilbud på andre områder. KS må kreve full finansiering
Ressurskrevende tjenester
For tredje år på rad legges det opp til at Regjeringen svekker den statlige finansieringen av
ressurskrevende tjenester, det vil si kommunale tjenester til innbyggere med psykisk
utviklingshemming, sterkt nedsatt funksjonshemming, sterkt nedsatt funksjonsevne, alvorlige
rusproblemer eller psykiske lidelser.
Kommunene har begrenset mulighet til å påvirke utgiftsnivået på området, og må hente finansiering
andre steder når staten reduserer sitt bidrag. Den statlige medfinansieringen må styrkes.
Eiendomsskatt
Endringene som foreslås i eiendomsbeskatningen er så omfattende og prinsipielle at det bør
nedsettes et bredt sammensatt lovutvalg som gjennomgår ordningen før eventuell iverksettelse. KS
kan ikke akseptere at kommunenes selvråderett på dette området svekkes uten forutgående
drøftinger.

17/9 KSST og KSNT- Fylkesmøtet. Nærpolitireformen; politikontaktene og politirådene

Vedtak
Fylkesmøtet i KS Nord- og Sør-Trøndelag vedtar følgende uttalelse:
Fylkesmøtene i KS Sør- og Nord-Trøndelag konstaterer at det er stadig uro rundt implementering av
politireformen også i denne fasen.
Mange kommuner er urolig overfor manglende informasjon om hvordan politikontaktordningen vil
bli implementert i deres kommuner. Det oppleves at det forebyggende perspektivet reduseres til
fordel for et mer rendyrket utrykningspoliti.
Fylkesmøtene i KS Sør- og Nord-Trøndelag etterlyser en forsterket dialog med kommunene.
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17/10 KSST og KSNT bortfall av forventet tilskudd ved kommunesammenslåing

Vedtak
Fylkesmøtene i KS Nord- og Sør-Trøndelag vedtar følgende uttalelse:
Fylkesmøtet i KS Sør Trøndelag og KS Nord Trøndelag viser til uttalelse fra kommunestyrene i Rissa og
Leksvik og ber KS sentralt ta opp med Regjeringen problematikken vedrørende bortfall av forventete
økonomiske overføringer. Det må avklares om dette gjelder for flere kommuner som er i
sammenslåingsprosess. Dersom dette gjelder flere, må overføringsordningene endres som lovt fra
Regjeringen i kommunereformen. Dersom Indre Fosen kommune er den eneste kommunen som
rammes, må dette ordnes spesielt.
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Konsek Trøndelag IKS
Møteprotokoll

- Styret

Møtedato/tid:

27.10.2017

kl 10:30-13:30

Møtested:

Fylkeshuset, Steinkjer,

møterom Kvenna

Møtende
medlemmer:
Gunnar Alstad, styreleder
Inga Balstad, nestleder
Jan Ole Sund
Oddlaug Børseth Brekken
Einar Sandlund, (Sak 34-40)
Liv Hjørdis Thun, 1.vara
Hans-Fredrik Donjem, 3.vara
Forfall:
Erik Seem
Helge Bjørn Bæverfjord,
Sigrid Johannessen

2.vara

Andre møtende:
Arvid Hanssen, daglig leder Konsek Midt-Norge IKS
Liv Tronstad, daglig leder Komsek Trøndelag IKS. (S ak 34-40)

Arkivsak:
17/141
Merknader:
sakene.

Nummerering

av saker på saksliste var feil. Korrekt e nummer på

Sakliste:
Saksnr.
34/17
35/17
36/17
37/17
38/17
39/17
40/17
41/17

Saktittel
Godkjenning av protokoll fra styremøte 21.9.1 7
Orienteringer fra daglig leder.
Budsjettkontroll pr. 30.09.2017
Orientering om sentrale styringsdokument - Ko nsek
Lønnspolitiske retningslinjer Konsek
Kompetanseoversikt og kompetansebehov - Konse k
Eventuelt
Vurdering av habilitet ved tilsetting av dagl ig leder.

Styret fikk en omvisning i sekretariatets

lokaler i fylkeshuset.

Sak 34/17

Godkjenning

av protokoll

Saken behandlet i
Styret

fra styremøte

Møtedato
27.10.2017

21 .9.17
Saknr
34/17

Innstilling
til styret
Protokollen godkjennes.
Behandling:
Innstillingen

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 35/17

Orienteringer

fra daglig

Saken behandlet i
Styret

leder.
Møtedato
27.10.2017

Saknr
35/17

Innstilling
til styret
Saken tas til orientering.
Behandling:
Daglig leder orienterte om følgende saker:
1. Ressursbruk Konsek Midt-Norge IKS per 20.10.17.
2. Bemanningssituasjonen.
3. Sekretariatsordning Fosen.
4. Logo Konsek Trøndelag IKS.
5. Deltakelse i samlinger og kurs.
6. Program samling for kontrollutvalg, Tiller 7.11.17.
Innstillingen

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 36/17

Budsjettkontroll

Saken behandlet i
Styret

Innstilling
til styret
Saken tas til orientering.
Behandling:
Innstillingen

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

pr. 30.09.2017
Møtedato
27.10.2017

Saknr
36/17

Sak 37/17
Konsek

Orientering

om sentrale

Saken behandlet i
Styret

styringsdokument
Møtedato
27.10.2017

-

Saknr
37/17

Innstilling
til styret
Styret tar daglig leders redegjørelse til orienteri ng. Forslag til ny strategiplan for
Konsek sluttbehandles i styret senest i mars 2018 og oversendes representantskapet
for sluttbehandling i april 2018.
Behandling:
Innstillingen

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret tar daglig leders redegjørelse til orienteri ng. Forslag til ny strategiplan for
Konsek sluttbehandles i styret senest i mars 2018 og oversendes representantskapet
for sluttbehandling i april 2018.

Sak 38/17

Lønnspolitiske

Saken behandlet i
Styret

retningslinjer

Konsek

Møtedato
27.10.2017

Saknr
38/17

Innstilling
til styret
Styret tar saken til orientering og ber om at sak m ed endelig forslag til nye
lønnspolitiske retningslinjer legges frem til behan dling senest i mars 2018.
Behandling:
Innstillingen

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering og ber om at sak m ed endelig forslag til nye
lønnspolitiske retningslinjer legges frem til behan dling senest i mars 2018.

Sak 39/17
Konsek

Kompetanseoversikt

Saken behandlet i
Styret

og kompetansebehov
Møtedato
27.10.2017

Saknr
39/17

Innstilling
til styret
Styret tar saken til orientering og ber om at sak m ed forslag til ny kompetanseplan
legges frem til behandling senest i juni 2018.
Behandling:
Innstillingen

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering og ber om at sak m ed forslag til ny kompetanseplan
legges frem til behandling senest i juni 2018.

Sak 40/1

7 Eventuelt

Saken behandlet i
Styret

Møtedato
27.10.2017

Saknr
40/17

Innstilling
til styret
Saken legges fram uten innstilling.
Behandling:
Ingen saker ble tatt opp til behandling.
Vedtak:
Ingen vedtak.

Sak 41 /1 7 Vurdering
leder.
Saken behandlet i
Styret

av habilitet

ved tilsetting
Møtedato
27.10.2017

av daglig
Saknr
41/17

Innstilling
til styret
1. Styret ber styreleder ta initiativ til samtaler med Liv Tronstad om innplassering i
annen stilling i Konsek Trøndelag IKS.
2. Stillingen som daglig leder i Konsek Trøndelag IKS lyses ut.
Behandling:
Styremedlem Einar Sandlund, valgt av de ansatte, fr atrådte under behandling av
saken. (Lov om interkommunale selskaper § 10, jf fo rvaltningslovens § 2.)
Styreleder orienterte om ulike juridiske vurderinge r som er gjort knyttet til habilitet
for daglig leder i perioden 2007-2015.
Følgende omforent forslag ble fremmet og vedtatt:
1. Styret tar KS-advokatenes svar til etterretning og vurderer at Liv Tronstad ikke
kan tiltre stillingen som daglig leder i Konsek Trø ndelag IKS.
2. Styret ber styreleder ta initiativ til samtaler med Liv Tronstad om innplassering i
annen stilling i Konsek Trøndelag IKS.
3. Stillingen som daglig leder i Konsek Trøndelag IKS lyses ut eksternt.
Vedtak:
1. Styret tar KS-advokatenes svar til etterretning og vurderer at Liv Tronstad ikke
kan tiltre stillingen som daglig leder i Konsek Trø ndelag IKS.
2. Styret ber styreleder ta initiativ til samtaler med Liv Tronstad om innplassering i
annen stilling i Konsek Trøndelag IKS.
3. Stillingen som daglig leder i Konsek Trøndelag IKS lyses ut eksternt.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.:
17/3156
Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret
ORDFØRERS ORIENTERING

Arkiv: 033

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.:
17/3155
Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret
RÅDMANNS ORIENTERING

Arkiv: 033

