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Saknr: 79/15 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
02.06.2015 

Arkivsaksnr: 
15/790 

Sak nr: 
79/15 

Saksbehandler: 
Frida Hanø Kvingedal 

Arkivkode: 
 

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
79/15 Formannskapet 02.06.2015 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.05.15  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 19.05.15 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 19.05.15. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
80/15 Formannskapet 02.06.2015 
/ Kommunestyret  
 
 
GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsberetning og regnskap for 2014 godkjennes som framlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Årsberetning 2014 
Årsregnskap 2014  
Revisors beretning/uttalelse til årsregnskapet. 
Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes regnskap for 2014 
 
Saksopplysninger:   
 
Årsregnskapet for 2014 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I tillegg består 
årsregnskapet av regnskapsskjema 1A + 1B, 2A + 2B og obligatoriske noter. I den grad det er mulig å 
framskaffe dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors anbefalinger til dette. 
Det kommunale regnskap består av både investerings og driftsregnskap. Regnskapet viser kr. 179.647.484,17 til 
investeringer i anleggsmidler og kr. 245.815.282,16 til fordeling drift. 
Investeringsregnskapet legges fram med et mindreforbruk på kr. 23.733.351,54 og driftsregnskapet med et 
mindreforbruk på kr. 275.152,13 
Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 16. 
Driftsregnskapets inntekts- og utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på forskjellige ansvar 
kommer frem i årsberetnings punkt.2 . 
Det er også i år, jfr. regnskapsforskriftene, utarbeidet årsberetning som er signert av regnskapssjef og rådmann. 
Denne er sammen med årsregnskapet oversendt revisor til behandling. De samme dokumenter med tillegg av 
revisors beretning ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 20.05.2015 
Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges fram for formannskapet og kommunestyret for 
endelig godkjenning. 
 
Vurdering: 
 
Da regnskap og årsberetning for 2014 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, 
og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling p. 31.12.2014, legges dette fram til behandling. 
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DISPONERING AV OVERSKUDD FRA DRIFTS- OG INVESTERINGSREGNSKAPET 2014  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
I forbindelse med disponering av årets regnskapsmessige mindre forbruk gjøres følgende budsjettmessige 
endringer: 
 

Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet 19300.9000.880 ( 275.152,13) 

Avs. t.Disposisjonsfond   15400.9000.880 275.152,13 

       

Disp. av mindreforbruk invest.regnskapet 09300.9000.880 (23.733.351,54) 

Avs. til investeringsfond 05480.9000.880 23.733.351,54 
 
Vedlegg: 
 
Ingen. 
 
Saksopplysninger: 
 
Regnskapet for 2014 viser et Driftsregnskap med mindre forbruk på kr. 275.152,13. I årets resultat inngår 
inntektsført premieavvik med kr.  9.107.244,- som skal dekkes inn i 2015. Uten premieavviket ville vi hatt et 
regnskapsmessig merforbruk på kr. 8.832.092,-. 
Investeringsregnskapet viser mindre forbruk på kr. 23.733.351,54. Dette består av udisponerte midler fra 
Fiskeridirektoratet ifm tildeling av tillatelser til lakseoppdrett – tildelingsrunden 2013 på kr. 21.406.000,00 og 
tippemidler utbetalt til svømmehall i Mausund på kr. 2.327.351,54.  
 
Vurdering: 
 
Ut fra foreliggende saksopplysninger vurderes det slik at Frøya kommune setter av overskudd fra 
driftsregnskapet på kr. 275.152,13 til Disposisjonsfond og overskudd fra investeringsregnskapet på kr. 
23.733.351,54 til investeringsfond. 
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INNDEKNING AV PREMIEAVVIK FRA REGNSKAP 2014  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Premieavvik fra 2014 foreslås inndekket ved følgende budsjettmessige endringer: 
 
10907.1101.171 Premieavvik KLP +  Kr.   9.433.937,- 
10997.1101.171 Arb.giv.avg. premieavvik KLP +  ”         481.131,- 
10908.1101.171 Premieavvik SPK -   ”         768.624,- 
10998.1101.171 Arb.giv.avg. premieavvik SPK -   ”           39.200,- 
19400.1101.171 Bruk av disposisjonsfond -   Kr.  9.107.244,- 
 
Vedlegg: 
 
Ingen. 
 
Saksopplysninger:   
 
Regnskapet for 2014 er avsluttet med et netto premieavvik på kr. 9.107.244,-. Dette fremkommer ut fra følgende 
forhold: 
 
21955001 Premieavvik KLP + Kr.   9.433.937,- 
21964001 Arb.giv.avg. premieavvik KLP + ”         481.131,- 
23955002 Premieavvik SPK -  ”         768.624,- 
23964002 Arb.giv.avg. premieavvik SPK -  ”           39.200,- 
 Netto avvik + Kr.   9.107.244,- 
 
Frøya kommune har i tidligere vedtak bestemt å dekke inn foregående års premieavvik i år 1 etter 
regnskapsavslutningen. Overskudd fra 2014 er i tidligere sak foreslått overført til disposisjonsfond. 
 
Vurdering: 
 
Fjordårets premieavvik dekkes inn i budsjett for 2015 og foreslås dekket av disposisjonsfond. 
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ÅRSMELDING 2014- KULTUR OG NÆRING  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsmelding fra kultur og næring tas til orientering 
 
Vedlegg: 
 
1. Årsmelding 2014 for virksomheten kultur og næring 
2. Årsmelding 2014 for Frøya kultur og kompetansesenter 
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VEIADRESSERINGSPROSJEKTET: OMADRESSERING, NYE VEINAVN OG GRENDENAVN  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommunen vedtar følgende omadresseringer: 
a. Titerveien endres til Titranveien 
b. Nesaveien endres til Nessaveien 
c. Vadvikveien endres til Vavika 
d. Langheiveien endres til Langheia 
e. Jakobskagsveien endres til Jakobskaget 
f. Staulan endres til Stølan 
g. Bergaveien endres til Bergeveien 
h. Innersiveien endres til Innersian nedre 
i. Øvre Innersiveien endres til Innersian øvre 
j. Grønnskagveien endres til Grønskaget 
k. Storheiveien endres til Storheia 
l. Beinskardveien endres til Beinskaret 
m. Bekkelvveien endres til Bekkelva 
n. Siholmveien endres til Siholmen 
o. Vardeveien endres til Valan 
p. Bustiveien endres til Bustin 
q. Yttersiveien endres til Yttersian 
r. Melkhaugveien endres til Melkhauan 
s. Merksteinveien endres til Merkstein 
t. Skardaveien endres til Skalet 
u. Mellomveien endres til Utmarksgrensa 
v. Ørndalsveien endres til Ørndal 
w. Sørveien endres til Innersian søndre 
x. Nere Midtsiveien endres til Midtsian nedre 
y. Øvre Midtsiveien endres til Midtsian øvre 
z. Myranveien enders til Myran 
æ. Kreklingveien endres til Bekken 
ø. Rabbasvingen endres til Rabbafeltet 
å. Rabbastien endres til Rabben 
aa. Rabbaveien endres til Innerrabben 
bb. Åkervikhaugan endres til Åkervikhauan 
cc. Straumskagveien endres til Strømskagveien 
dd. Måsøyvalveien endres til Måsøvalveien 

2. Frøya kommune vedtar følgende veinavn og grendenavn 
a. Valvågveien (kode: 20148) 
b. Gurvikdalsveien (kode: 20124) 
c. Industriveien (kode: 20193) 
d. Gurvikdalen (grendenavn) 
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Vedlegg: 
 
1. Sak 60/15 - Saksframlegg med vedlegg 
2. Brev fra Sistranda grendelag, mottatt 05.05.15 
3. E-post fra Lars Vavik, datert 08.05.15 
4. Brev fra Petra Stølan m/fl, datert 11.05.15 
5. E-poster fra Anne-Lise og Kåre Langberg, siste datert 11.05.15 
6. Brev fra Hege Vikaskag, datert 13.05.15 

 
Saksopplysninger:   
 
Formannskapet gjorde i sitt møte 21.04.15, sak 60/15, følgende vedtak: 

Kommunestyrets intensjoner i denne saken anses av formannskapet å fortsatt ikke være oppfylt. Svært 

få av klagesakene/ innspillene på veinavn er tatt til følge slik vi ser det. Vi ber om at administrasjonen 

på nytt tar en gjennomgang for å se om de fleste av forslagene fra grendalagene kan imøtekommes. 

Vi anser også at Kartverket på eget initiativ bør reise navnesak dersom de mener dette er nødvendig. 

Saken utsettes derfor. 

 
Administrasjonen oppfatter dette som en klar bestilling om at grendelagenes forslag til veinavn – både 
omadresseringer og nye – i all hovedsak skal følges. Unntatt fra dette er forhold som omhandler parselleringen 
eller oppstykkingen av veistrekninger. Her er myndigheten delegert til Kart- og oppmålingsavdelingen i 
kommunen, og bakgrunnen for dette er at all adressering bør være så ensartet og entydig som mulig, samt at 
systemet skal vedlikeholdes i all framtid. Som et ledd i dette har avdelingen valgt en linje/strategi der lange 
sammenhengende veistrekninger (hovedveiene) beholdes. Dette sammen med konsekvent bruk av 
avstandsprinsippet gjør det enklere for tilreisende å finne fram; også uten gps-utstyr i bilen. 
 
Siden forrige behandling i formannskapet har vi mottatt flere brev med presiseringer av navneforslag. Disse 
følger vedlagt, og forslagene er innarbeidet i vår innstilling. Gjør oppmerksom på at siste brev fra Sistranda 
grendelag medfører ulike navneforslag på noen av veiene. Her har administrasjonen gjort et valg som i størst 
mulig grad gir ensartet navnsetting i samme område. 
 
Vurdering: 
 
Administrasjonen vil opplyse om at bruken av endelsen «–veien» ikke er et sentralt pålegg, men en valgt strategi 
for å skille nettopp veinavn fra stedsnavn. Veinavnene vil på ingen måte medføre at stedsnavn forsvinner, ei 
heller erstatter de stedsnavnene. 
 
De omadresseringer som nå foretas vil ha konsekvenser, både for den enkelte og for kommunen.  
For den enkelte vil omadresseringen stort sett medføre at de kun må varsle sine forbindelser om den nye 
adressen; forutsatt at det kun er veinavnet som endres. Endres nummer og bokstavering må de i tillegg kjøpe nye 
husnummer. De må også – som tidligere – sørge for at Folkeregisteret er varslet, dersom bygningen er deres 
bosted.  
For kommunen vil omadresseringen medføre økte kostnader; særlig knyttet til merarbeid for administrasjonen, 
skilting og porto. Ser vi bort i fra Titranveien, Strømskagveien og Måsøvalveien - som det ikke er bestilt skilt til 
enda - vil merkostnaden for skiltingen bli på ca kr 81.000 (ca 2000 kr/skilt). Videre sendes det tildelingsbrev til 
samtlige hjemmelshavere og her kan beløpet fort komme opp i kr 10.000 (ca 20 kr/brev). En samla merkostnad 
på kr 90.000-100.000 må derfor påregnes for de endringer som ligger i innstillingen nedenfor. 
 
På bakgrunn av ovennevnte foreligger følgende innstilling fra administrasjonen: 

1. Frøya kommunen vedtar følgende omadresseringer: 
a. Titerveien endres til Titranveien 
b. Nesaveien endres til Nessaveien 
c. Vadvikveien endres til Vavika 
d. Langheiveien endres til Langheia 
e. Jakobskagsveien endres til Jakobskaget 
f. Staulan endres til Stølan 
g. Bergaveien endres til Bergeveien 
h. Innersiveien endres til Innersian nedre 
i. Øvre Innersiveien endres til Innersian øvre 
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j. Grønnskagveien endres til Grønskaget 
k. Storheiveien endres til Storheia 
l. Beinskardveien endres til Beinskaret 
m. Bekkelvveien endres til Bekkelva 
n. Siholmveien endres til Siholmen 
o. Vardeveien endres til Valan 
p. Bustiveien endres til Bustin 
q. Yttersiveien endres til Yttersian 
r. Melkhaugveien endres til Melkhauan 
s. Merksteinveien endres til Merkstein 
t. Skardaveien endres til Skalet 
u. Mellomveien endres til Utmarksgrensa 
v. Ørndalsveien endres til Ørndal 
w. Sørveien endres til Innersian søndre 
x. Nere Midtsiveien endres til Midtsian nedre 
y. Øvre Midtsiveien endres til Midtsian øvre 
z. Myranveien enders til Myran 
æ. Kreklingveien endres til Bekken 
ø. Rabbasvingen endres til Rabbafeltet 
å. Rabbastien endres til Rabben 
aa. Rabbaveien endres til Innerrabben 
bb. Åkervikhaugan endres til Åkervikhauan 
cc. Straumskagveien endres til Strømskagveien 
dd. Måsøyvalveien endres til Måsøvalveien 

2. Frøya kommune vedtar følgende veinavn og grendenavn 
a. Valvågveien (kode: 20148) 
b. Gurvikdalsveien (kode: 20124) 
c. Industriveien (kode: 20193) 
d. Gurvikdalen (grendenavn) 
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BOLIG BRUKER MOA  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Frøya kommunestyre vedtar å bygge en enmannsbolig i Moa.  
 
Investeringsbudsjettet for 2015 belastes. 
 
Før tiltak settes i gang lages en detaljert beskrivelse for prisinnhenting som politisk behandles, slik at man 
får sikkerhet før budsjettpris før arbeidene bestilles. 
 
Vedlegg: 
 
Vedlegg 1: Nye boliger i Moa 
Vedlegg 2: Vedlegg til politisk sak 
Vedlegg 3: kartutsnitt gnr 21 bnr 253 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Saksnummer 179/14 fra møte 04.11.2014 – formannskapet. 
 
Saksopplysninger:   
 
Bruker i denne saken er en som kommer inn i gruppene: 
 

→ Utviklingshemmede eller andre med redusert funksjonsevne/ varig funksjonsnedsettelse.  
 

→ Psykiatri/rus relaterte utfordringer og personer med sosiale utfordringer.  
 
Han bor i dag i en kommunal leilighet med 3 soverom på Sistranda, men den ligger for langt unna personalenhet 
i forholdt til de tjenester personen har bruk for. Hans behov er en liten leilighet med ett soverom. Slik det er i 
dag legger bruker «beslag på» en leilighet som er for stor for hans behov og som egentlig skal brukes som 
gjennomgangsbolig for personer med midlertidig boligbehov.  
 
I tillegg til kronisk lungesykdom som vil redusere ham mer og mer på sikt har han et levesett som gjør ham lite 
egnet til å bo slik som han gjør pr i dag. Virksomheten har derfor sagt at de må få bruker nær personalenheten 
for at de skal kunne gi gode tjenester og kunne følge opp slik de skal. 
 
På gnr 21 bnr 235, Øverveien 6 og 8, (Moa) er det er mulig å bygge en tomannsbolig. Det er, som eksempel, tatt 
utgangspunkt i planløsningen fra leilighetene i omsorgsboligene i Beinskardet. Leilighetene har et bruksareal på 
ca 56 m2. Boligene forutsettes fullt tilrettelagt for rullestolbrukere. Eiendommen er fra før bebygd med to 
tilrettelagte boliger 
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I henhold til statistikk fra Byggfakta koster det ca 22.000 kr/m2 å bygge nytt Investeringstil-skudd kan gis med 
inntil 45 % til omsorgsbolig av denne typen. 
 
Teknisk avdeling ved Otto Falkenberg har gitt følgende kostnadsvurdering: 
 
Kostnadsvurdering. 
 
Nybyggkostnad for boliger for utleie iht. statistikk fra Byggfakta ca. 22.000 kr/m2 total-kostnad. Dette 
samsvarer også godt med prisene til ferdighusleverandører. I tillegg kommer utvendig bod, utvendige 
tomtearbeider og noe kostnadsøkning pr. m2 fordi vi her snakker om relativt små enheter ca. 60m2 bruttoareal. 
 
Dvs. en total budsjett pris for 2 enheter a 60 m2: 120m2 à 25.000 = 3.000.000 kr. 
 
 
Ved en slik beregning vil kostnaden for 1 enhet à 60 m2 utgjøre 1.500.000 kr.  
 
Se for øvrig vedlegg 1 og 3. 
 
Bruker Moa 2 mannsbolig 1 mansbolig 
Totalt beregnet Kr 3 000 000 Kr 1 500 000 
- Investeringstilskudd fra husbanken 45 % Kr 1 350 000 Kr    675 000 
Sum Kr 1 650 000 Kr    825 000 
Tilknytning vann Kr        5 720 Kr        5 720 
Tilknytning kloakk Kr       13 000 Kr        6 500 
Tilknytning elektrisitet Kr       44 000 Kr       22 000 
Sum Kr  1 587 280 Kr     790 780 
 
Driftskonsekvenser i forhold til drift av omsorgsbolig: 
 
Dette vil være en utleiebolig der beboer betaler husleie til kommunen – inkludert kommunal renovajsjon, 
vaktmestertjenester og brøyting. Han må selv tegne strømabbonnement og skaffe seg møbler, hvitevarer etc. Vil 
være en selvstendig husholdning. Se for øvrig vedlegg 2 
 
Driftskonsekvenser i forhold til enkeltvedtak – personalkostnader. 
 
For kjent bruker er det aktive tjenester som følger personen når bruker flytter til annen bolig. Dvs at det ikke vil 
utløse nye personalkostnader at bruker tildeles boligen. 
 
Ved evt bygging av tomannsbolig vet man pr i dag ikke hvilken bruker som evt vil flytte inn. Dette gjør at man 
ikke har oversikt over evt personalkostnader dette vil medføre. 
 
Se for øvrig vedlegg 2. 
 
Vurdering: 
 
På bakgrunn av de utfordringer bruker har og de tjenester som han har vedtak på bør en bolig bygges i nærheten 
til Moa og personalenheten knyttet til dem. 
 
Det man  må se på er om det er lønnsomt å bygge tomannsbolig eller om man skal bygge en og legge til rette for 
at huset og tomten ved en senere anledning kan bebygges for videre utnyttelse.  
 
Det er vanskelig å si noe om hva det koster å grave ut tomt, men på bakgrunn av samtale med entreprenør er det 
sagt at man ved en helt vanlig hustomt, der det ikke er spreninging, utkjøring av masse, myr etc må regne med 
mellom 200.000.- og 250.000,- + moms.   
 
Pris på tomt er lagt inn i kostnadsberegningen. Vann og kloakk ligger på eiendommen og er lett tilgjengelig, hva 
det vil koste å legge det inn til huset har vi ikke noen opplysinger om. 
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Ved bygging av tomannsbolig vil selve tomta tilsvare et «vanlig hus» i dag. Har derfor lagt inn litt lavere estimat 
på enmannsboligen på ca 60 m2. 
 
Det er vurdert om evt midlertidig omsorgsbolig/treningsbolig for ungdom skulle kunne bygges sammen med 
denne. Dette er ikke ønskelig fra virksomheten pga at de ungdommene har forskjellige utfordringer og levesett 
som ikke er ønsket i området. Vi har også behov for 5 boliger til ungdom som har behov for oppfølging i 
dagliglivet som kunne vært aktuelle, men da måtte man evt ha kjøpt til område som ligger utenfor det kommunen 
eier. Disse ungdommene er det også fra virksomhetsleder sagt at man kan evt kan se på muligheten for å lage 
utleieboliger til i det gamle helsesenteret. Her er det imidlertid en prosess som går i forhold til foreldre for å se 
på om de selv kan være interessert i bygge og om dette er praktisk mulig. 
 
Hvis man går for at det bygges en 1- mannsbolig bør det derfor legges til rette for videre utnyttelse av området. 
Det vil være en usikkerhet i forhold til kostnader knyttet til evt bruker i bolig to da vi pr i dag ikke har bruker 
klar. I og med at boligen ikke blir liggende slik at man har mulighet til å leie den ut på annet marked foreslås det 
at det bygges en liten enebolig, men at man i utformingen av boligen legger til rette for at tomta kan utnyttes til 
videre utbygging. Man bør da også ha i tankene en utbygging utenfor det området som kommunen eier. 
 
Finansiering: 
 
Det er satt av kr 5 000 000 til bolig i investeringsbudsjettet for 2015. Beløpet til bygging av bolig på ca 60 m2 i 
Moa foreslås tatt fra dette. 
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AVLASTNINGSENHET FOR 4 BARN  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det «gamle helsesenteret» omreguleres til boligformål. 
 
Frøya kommunestyre vedtar å bygge om deler av helsesenteret til avlastningsenhet for 4 barn forutsatt at 
omregulering til boligformål blir foretatt. 
 
Investeringsbudsjettet for 2015 belastes. 
 
Før tiltak settes i gang lages en detaljert beskrivelse for prisinnhenting som politisk behandles, slik at man 
får sikkerhet før budsjettpris før arbeidene bestilles. 
 
Vedlegg: 
 
Vedlegg 1: Oppsummering og beskrivelse fra virksomhetsleder Berit Gulbrandsen 
Vedlegg 2: Bekskrivelse og kostnadsvurdering vedrørende ombygging av helsesenteret fra Otto Falkenberg. 
Vedlegg 3: Ideskisse ombygging av helsesenteret 
 
Saksopplysninger:   
 
Tjenesten avlastning tilbys etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er en lovpålagt tjeneste til 
familier som har funksjonshemmede barn/unge med særlig tyngende omsorgsansvar/oppgaver tilknyttet sine barn 
under 18 år.  
 
Da Øvergården bofellesskap ble bygd i 1991, ble det etablert en avlastningsleilighet i det bofellesskapet. I 2010 
ble denne leiligheten via politisk vedtak omdisponert til en omsorgs-leilighet for langtidsutleie på lik linje med 
de øvrige leilighetene i bofellesskapet. Vedtaket tok og høyde for at behovet for å etablere en egen selvstendig 
kommunal avlastningsenhet med mulighet for flere barn/unge på avlastning samtidig skulle etableres. I 
boligplanen for perioden 2012 – 2016 er også avlastningsenheten tatt med som et tiltak. 
 
Fra 2010 har Frøya kommune tilbydd tjenesten slik; 
 

• Oppdragskontrakt med private personer/familier 
• Kjøpt tjenester av private foretak – grønn omsorg (for eksempel Nerklubben). 

 
Det er flere familier som har vedtak på avlastningstjeneste, men virksomheten klarer ikke å skaffe nok private 
aktører som ønsker å ta på seg et slikt oppdrag. Dette gjør at kommunen pr i dag bryter loven, da flere familier 
som har vedtak på avlastningstjeneste ikke får den tjenesten de har krav på.  
 
Kostnader i forhold til drift av en kommunal avlastningsenhet. 
 
Dette er en tjeneste som er gratis for de som har krav på tjenesteytingen kommunen skal gi. Det betyr at alle 
kostnader med drift av enheten belastes kommunen. Det som faktisk brukes i dag viser ikke et riktig økonomisk 
bilde pga at det er mange «tomme vedtak» som venter på å bli effektuert. 
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Personalbehovet i en slik enhet vil variere ut fra brukernes behov. Virksomheten vurderer en fast 
grunnbemanning på 2 årsverk, der 0,5 årsverk er avsatt til drift/daglig ledelse av enheten.  
 
Viser forøvrig til Vedlegg 1 når det gjelder tjenestetilbudet i dag og kostnader i forhold til drift inkludert 
personalkostnader. 
 
Arealbehov: 
 
Virksomheten har gitt tilbakemelding om at avlastningsboligen skal gi plass til barn helt opp til 18 år og med 
funksjonhemminger av fysisk, psykisk eller sosial karakter og at flere kan ha sammensatte behov. Dette vil stille 
strenge krav til løsninger for bad, soverom og personal-rom. Vedlagte skisse (Vedlegg 3) er gjennomgått av 
virksomhetsleder og ergoterapeut som bekrefter at den gir tilfredsstillende løsninger. Tegningen viser at det er et 
arealbehov på ca 220 m2. 
 
Plassering: 
 
Det er i tidligere vedtak foreslått å bruke deler av gamle helsesenteret på kommunehuset. Virksomhetsleder 
mener dette er et godt valg i forhold til brukerne. Det er nærhet til aktiviteter på både dagtid og kveldstid samt 
Moa og Øvergården. Man har mulighet til å gå til de forskjellige aktivitetene og ikke være avhengig av transport. 
Hun er også fornøyd med valg av del i fløya som avlastningsboligen er tenkt, både i forhold til uteområde, 
parkering etc.   
 
Alternativ plassering kan være: 
 

1. Område sørøst for Tobb boligene. Regulert for bolig – ca 14 i to etasjer. 
2. Område sørvest for Tobb boligene på vestsiden av «Heia». Regulert for bolig – ca 12. 
3. Trekanten på kommunehustomta vest for gml. helsesenter. Regulert for offentlig formål – plass til 5 

boliger i 1 etasje. 
4. Tomt ved Sistranda barnehage. Regulert til sentrumsformål – plass til 14 boliger i 2-3 etasjer. 
5. Beinskardet – Regulert til boligformål 

 
Kostnadsvurdering ombygging helsesenteret: 
 
I henhold til statistikk fra Byggfakta koster det ca 22.000 kr/m2 å bygge nytt, mens det for ombygging stipuleres 
80 % av nybyggskostnad dvs ca 17.600 kr/m2. Investeringstilskudd kan gis med inntil 55 % til avlastnigsboliger. 
 
Ut fra et behov på 220 kvadrat vil stipulert kostnad før tilskudd være: 
 
Ombygging  kr 3872000,-,  
Nybygging  kr 4840000,-  
 
Det vil imidlertid komme på en del kostnader ved nybygg som ikke vil være der ved en ombygging. Dette er for 
eksempel kjøp av tomt, utgraving, tilknytningsavgifter, opparbeiding av uteområder etc. Se tabell nedenfor. 
 

Avlastningsenhet 4 barn og krisebolig barnevernet Nybygg 100 % *Ombygging 80 % 
Stipulerte byggekostnader 220 m2 Kr 4 840 000 Kr 3 872 000 
55% Investeringstilskudd fra Husbanken (max)         Kr 2 662 000  Kr 2 129 600 
Sum         Kr 2 178 000 Kr 1 742 400 
Kjøp av tomt Beinskardet stipulert          Kr    400 000 0 
Vei, vann, kloakk  0 
Utgraving tomt, stipulert Kr    250 000 0 
Tilknytning vann  Kr        5.720  
Tilknytning kloakk  Kr        6 500  
Tilknytning  elektrisitet  Kr      22 000  
Opparbeiding uteområdet stipulert Kr      50 000 0 
Sum minimum totalt Kr 3 062 220 Kr 1 742 400 
 
Det har ikke lyktes å få tak i tall for hva det koster med vei, vann, kloakk, utgraving etc men man vil anta at 
kostnaden på dette vil bli minimum kr 400 000,-. Dette avhenger selvsagt av hvilken tomt som evt blir valgt og 
hvordan denne er. Velges annen kommunal tomt enn Beinskardet vil kostnaden bli noe lavere. 
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Viser for øvrig til *Vedlegg 2 vedrørende beskrivelse av ombyggingsarbeider og kostnads-vurdering av 
helsesenteret. 
 
Ved en ombygging av helsesenteret må man ha en omregulering til boligformål. 
 
Vurdering: 
 
Formannskapet må ta stilling til om de ønsker at det gamle helsesenteret skal bygges om til avlastningsenhet for 
barn eller om det skal bygges nytt.  
 
Selve plasseringen av avlastningsenheten i helsesenteret er god i forhold til brukergruppen og utnyttelse av 
personalet. Det vil være et uteområde, som med små investeringer kan gjøres barnevennlig, for eksempel 
lekestativ, sandkasse etc. Man har også nærheten til skole, fritidsaktiviteter, butikker etc. 
 
Kostnadsmessig vil det gi en besparelse å bygge om helsesenteret i forhold til å bygge nytt med mellom 40 og 45 
%.  
 
Det vil alltid være usikkerhetsmomenter når man velger å pusse opp, men selv om man tar høyde for det kan bli 
dyrere enn beregnet, vil en ombygging av helsesenteret være et billigere alternativ enn å bygge nytt.  
 
I forhold til helsesenteret og bruken av dette kan videre ombygging gi rom for andre brukergrupper, men man må 
være veldig forsiktig med hva slags grupper man setter sammen med barn. Dette utelukker en del brukergrupper, 
men voksne personer som har behov for litt oppfølging i det daglige eller har behov for å bo i et fellesskap med 
andre kan være et alternativ. Det tenkes da på ungdommer i brukergruppen «personer med noe 
oppfølgingsbehov» som et alternativ. Ifølge virksomhetsleder er det gamle helsesenteret en aktuell plassering for 
denne gruppen.  Å lage et bofellesskap med hybler for kommunens eget behov for bolig til sommervikarer, 
turnuskandidater etc er kanskje også et alternativ da Heia gård er i dårlig forfatning og ikke på noe vis dekker 
det behovet vi har.  
 
Finansiering: 
 
Det er satt av kr 5 000 000 til bolig i investeringsbudsjettet for 2015. Beløpet til ombygging av helsesenteret til 
avlastningsenhet foreslås tatt fra dette.  
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OPPSTART AV HELSEFAGARBEIDERUTDANNING FOR INNVANDRERE (HEFFI)  
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. ”Helsefagarbeiderutdanning for innvandrere – Heffi modellen” godkjennes som et  4 årig 
utdanningsprosjekt i Frøya og Hitra kommuner, med oppstart høsten 2015 / nyttår 2016. Dette 
forutsetter bidrag fra Fylkeskommune og Fylkesmann som vist i tabell 3.  

2.  Antall lærlingeplasser innen helsearbeiderfaget økes i forhold til antall elever som starter på 
utdanningsløpet. 

3. Avlønning av lærlingene etter ”Heffi-modellen” skjer etter en tre års modell:     1.halvår 30 % av 
fagarbeidelønn, 2. halvår 35%, 3 halvår 40%, 4.halvår 50%, 5.halvår 65 % og 6.halvår 80% av 
fagarbeiderlønn( jfr. Hovedtariffavtalens § 6.1.3) 

4. Kommunene er forpliktet til å tilrettelegge for mottak av lærlingene i praksisfeltet. Dette medfører 
også en styrking av personalets veilederkompetanse som skal veilede våre innvandrere ute i 
praksisfeltet. 

5. Kommunens utgifter innarbeides i kommunenes økonomiplan 2016-2020 

6. Det forutsettes at det gjøres likelydende vedtak i Frøya og Hitra kommuner 

 
Saksopplysninger:   

Helse- og omsorgstjenestene i Hitra og Frøya kommuner planlegger oppstart av 
helsefagarbeiderutdanning for innvandrere i løpet av høsten 2015 / Januar2016. Dette er et 
utdanningsprosjekt som gjennomføres over 4 år. Kommunene ser dette som et viktig rekrutteringstiltak 
da vi ser et økende behov for helsefaglig kompetanse innen helse- og omsorgsområdet. 

Omsorgstjenestene står i dag overfor utfordringer knyttet til høy andel personell uten helse- og 
sosialutdanning, en lav andel personell med høgskoleutdanning, sykefravær, avgang til attføring / 
uførepensjon og et omfattende bruk av deltidsstillinger. Disse utfordringene krever løsninger knyttet 
til både en øking av kapasitet og en heving av kompetanse. Tjenestene opplever behov for økt 
grunnbemanning, blant annet på grunn av et økende antall ressurskrevende brukere. Det må også tas 
høyde for andelen arbeidstakere som slutter på grunn av alder i et langsiktig perspektiv. 

Frøya kommune har utarbeidet et digitalt kartleggingsprogram til bruk i Frøya og Hitra kommuner, og 
har til nå kartlagt ca 250 fremmedspråklige. Dette gjelder kartlegging av utdanning, arbeidserfaring, 
fritidsinteresser og ønsker/planer for framtida. Så langt ser vi mange med bred og solid 
realkompetanse fra sitt hjemlang, noe vi ønsker skal videreføres også i våre kommuner. 

Trondheim kommune har god og langvarig erfaring med utdanningsprogrammet ”Heffi”, og har 
sammen men Sør-Trøndelag Fylkeskommune bistått Frøya og Hitra kommuner med råd og 
veiledning. Frøya og Hitra kommuner kan gjennom sitt prosjekt være med å utforme en modell som 
også er overførbar til andre distriktskommuner.  
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Utdanningstilbudet. 

Utdanningstilbudet vil arrangeres i regi av Frøya og Hitra Ressurssenter i samarbeid med Frøya og 
Hitra kommuner. Dette er et tilbud som gis ut over det som Fylkeskommunen ved videregående 
opplæring gir i dag innen helse – og oppvekstfag. Utdanningsløpet kjøres som et prosjekt over 4 år 
fordi vi ønsker å høste erfaringer underveis både fra skole og praksisfeltet. En ser for seg mellom 12 -
20 kandidater. 

Målgruppa. 

Tilbudet er tilrettelagt for voksne innvandrere med forholdsvis kort botid i Norge, og som har sterk 
motivasjon for å utdanne seg til et yrke innen helsesektoren. Utdanningen er rettet mot personer som 
ikke er i fast arbeid og / eller ikke kan benytte seg av ordinært utdanningstilbud. Søkere bør også ha 
grunnleggende norskkunnskaper (nivå 2). 

Hovedtyngden av kandidater skal være voksne med rett til videregående utdanning. Dette vil også 
utløse voksenrettsmidler / tilskuddsmidler fra fylkeskommunen. Voksne som ikke har rett til 
videregående opplæring gis normalt ikke tilskudd fra fylkeskommunen og vil derfor medføre større 
økonomiske kostnader for kommunene. 

Krav til søkerne. 

• Det stilles krav til at den enkelte har bestått grunnskoleopplæring fra sitt hjemland. 

• Oppholdstillatelse. 

• Anbefalt norskkunnskaper på nivå 2 (skriftlig og muntlig) 

Konkret om utdanningsløpet. 

Utdanningen gir rett til støtte fra Statens Lånekasse. Utdanningstilbudet går over fire år, med to dager 
skole og tre dager i praksisfeltet pr. uke. Første år har kandidaten status som elev. Fra andre år tegnes 
det lærekontrakt med Frøya / Hitra kommuner. Lærekontrakten går over 3 år. 

Oppfølging fra opplæringskontorene skjer på lik linje med andre lærlinger. En ser for seg en tett 
oppfølging i praksisfeltet i starten. Veilederkompetanse er også svært viktig, og vi ønsker derfor å 
styrke personalets kompetanse i veilederrollen.  Dette er tenkt gjennomført via et samarbeidsprosjekt 
med Nasjonal kompetansetjeneste og kommunene Frøya og Hitra.. Her er også voksenopplæringa v. 
Sør Trøndelag fylkeskommune samarbeidspartnere 
 
Vurdering: 
 

Ved oppstart av et slikt utdanningsløp er det noen sentrale punkter som må avklares. 

1. Finansiering av utdanningsløpet 

2. Antall lærlingeplasser i kommunene 

3. Avlønning av lærlingene 

4. Nok veiledere i praksisfeltet. 

 

Finansiering av utdanningsløpet. 

Utdanningsløpet vil i 2015 ikke medføre økte lønnskostnader (lærlingelønn) for kommunene. 
Avlønning av lærlingene vil være kommunenes finansielle bidrag fra 2016 / 2017.  

Kommunene vil også søke Fylkesmannen om tilskuddsmidler for gjennomføring av et slikt løp. Dette 
gjelder søknad om tilskudd pr. opplæringskandidat, samt kompetanseutvikling av personalet som skal 
være veiledere i praksisfeltet. 
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Fylkeskommunen antas å  bidra med et voksenrettstilskudd med kr 400.000,- pr klasse pr år. Første 
året har kandidatene elevstatus, noe som utløser rettigheter i Statens Lånekasse.            I det andre 
året tegner kandidatene lærekontrakt med kommunene, og mottar en prosentandel av fagarbeiderlønn. 
Avlønningen øker gradvis over 3 år.(lærlingens verdiskapning). Ved avlønnig av lærlinger er det tatt 
utgangspunkt i Hovedtariffavtalens § 6.1.3 – med tre års læretid og en øking av lærlingelønn hvert 
halvår. Pr.01.05.15 utgjør årslønn (fagarbeiderlønn)  kr. 319.000,-  

Forslag til avlønning av lærlinger i ”Heffi-modellen”( 1 + 3 år): 

Tabell 1. 

1. halvår - 

2. halvår - 

3. halvår 30 % 

4. halvår 35 % 

5. halvår 40 % 

6. halvår 50 % 

7. halvår 65 % 

8. halvår 80 % 

 

Lærlingekostnader for kommunene (eksl. sosiale kostnader): 

Lønnsgrunnlag: Lønn pr. mnd. pr. pers. Lærlingetilskudd: Nettokost. pr. pers. pr. mnd. 6 lærlinger pr. mnd: Kostnad pr. kom. Pr. år (6)

1. halvår 2015 -                         -                                       -                             -                                                     -                                        -                   2015

2. halvår 2016 -                         -                                       -                             -                                                     -                                        

3. halvår (30%) 2016 95 700,00            7 975,00                             2 043,00                   5 932,00                                           35 592,00                            213 552,00     2016

4. halvår (35%) 2017 111 650,00          9 304,17                             2 043,00                   7 261,17                                           43 567,00                            

5. halvår (40%) 2017 127 600,00          10 633,33                           2 043,00                   8 590,33                                           51 542,00                            570 654,00     2017

6. halvår (50%) 2018 159 500,00          13 291,67                           2 043,00                   11 248,67                                        67 492,00                            

7. halvår (65%) 2018 207 350,00          17 279,17                           2 043,00                   15 236,17                                        91 417,00                            953 454,00     2018

8. halvår (80%) 2019 255 200,00          21 266,67                           2 043,00                   19 223,67                                        115 342,00                         692 052,00     2019

2 429 712,00  

Tabell 2. 

Det søkes om tilsagn ift. følgende finansieringbudsjett:  

Lærlingekostnad / -finansiering Skolekostnad: Skolefinansiering: Veiledning: Lærematr.

År Kommuner (12 lærl.) Kommuner (20 lærl.) STFK STFK FMST Eleven

2015 -kr                               - 200 000,00kr        200 000,00kr             25 000,00kr     2 500,00kr     

2016 427 104,00kr                 711 840,00kr                 400 000,00kr        400 000,00kr             50 000,00kr     5 000,00kr     

2017 1 141 308,00kr             1 902 180,00kr             400 000,00kr        400 000,00kr             50 000,00kr     5 000,00kr     

2018 1 906 908,00kr             3 178 180,00kr             400 000,00kr        400 000,00kr             50 000,00kr     5 000,00kr     

2019 1 384 104,00kr             2 306 840,00kr             200 000,00kr        200 000,00kr             25 000,00kr     2 500,00kr     

Sum: 4 859 424,00kr             8 099 040,00kr             1 600 000,00kr     1 600 000,00kr         200 000,00kr   20 000,00kr  

12 lærlinger 20 lærlinger

Sum kostnader - 4 år: 6 679 424,00kr             9 919 040,00kr      

Tabell 3. 

I tilfelle det ikke blir oppstart før januar 2016, forskyves finansieringen tilsvarende 
 

Antall lærlingeplasser i kommunene.  
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I 2015 har Frøya totalt 9 lærlingeplasser og 5 av disse tar utdanningsløp innen helsearbeiderfaget. 
Hitra kommune har ikke et tak på antall lærlingeplasser, og har i dag 5 lærlinger innen 
helsearbeiderfaget. 

Utdanningsløpet ”Heffi” vil medføre et økt behov for antall lærlingeplasser i begge kommunene. 
Spørsmålet er da om dette skal gå inn i dagens antall lærlingeplasser, eller om antall kommunale 
lærlingeplasser må økes.  

Rådmannen mener at det er viktig å ta hensyn til og ivareta de elever som går ordinært løp via 
videregående opplæring (ungdommene våre), og som bør være sikret lærlingeplasser i egen 
kommune. En vurderer det derfor slik at det planlagte utdanningstilbudet ikke skal gå på bekostning 
av de lærlingeplasser kommunene har i dag, men at det blir i tillegg til. 

Praksisfeltet i kommunene må også legge til rette for mottak av lærlinger. Med dette menes at 
praksisfeltet legger til rette for mottak av / oppfølging av lærlingene innenfor de ulike 
praksisområdene, at vi har gode veiledere som tar ansvar for opplæring og oppfølging av lærlingene. 

Økte utgifter til «Heffi-programmet» legges inn i økonomiplanperioden for begge kommuner. Det er 
en forutsetning for oppstart at begge kommuner gjør det samme vedtaket. 
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TV-AKSJONEN NRK 2015  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kommunekomiteen for TV aksjonen 2015 sammensettes slik: 
 
Ordfører  
Varaordfører  
Frivilligsentralen  
Naturvernforbundet 
OSK 
Frøya ungdomsråd 
 
Vedlegg: 
 
Ingen. 
 
Saksopplysninger:   
 
Tv-aksjonen 2015 går til Regnskogfondet og sammen skal vi bevare noen av verdens største, sammengående 
regnskogsområder i Peru, DR Kongo og på øya Ny-Guinea.  
 
Verdens regnskoger er under et voldsomt press, og hvert minutt forsvinner store regnskogsområder for alltid. 
Regnskogen forsyner verden med mat, vann og medisiner, og bidrar til å regulere klimaet på kloden. Den er 
dessuten hjemmet til om lag 260 millioner mennesker. Disse blir drevet ut i fattigdom hvis skogene raseres. Ved 
å bevare regnskogen, bevarer vi også et biologisk skattkammer som rommer 50-80 prosent av landjordas arter. 
 
Aksjonen arrangeres søndag 18. oktober. 
 
Vurdering: 
 
Kommunekomiteen settes sammen som tidligere år, av politisk ledelse, frivilligheten og administrasjonen, men 
foreslås supplert med representanter fra Naturvernforbundet og Frøya ungdomsrådet. 
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RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/790    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.05.15  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Protokoll fra møte 19.05.15 godkjennes som framlagt. 
 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 19.05.15. 

 

 

 

 

 











 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Zivile Mickuniene Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 15/796    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2014  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsberetning og regnskap for 2014 godkjennes som framlagt. 
 
 
Vedlegg: 
 
Årsberetning 2014 
Årsregnskap 2014  
Revisors beretning/uttalelse til årsregnskapet. 
Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes regnskap for 2014 
 
Saksopplysninger:   
 
Årsregnskapet for 2014 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I 
tillegg består årsregnskapet av regnskapsskjema 1A + 1B, 2A + 2B og obligatoriske noter. I 
den grad det er mulig å framskaffe dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors 
anbefalinger til dette. 
Det kommunale regnskap består av både investerings og driftsregnskap. Regnskapet viser kr. 
179.647.484,17 til investeringer i anleggsmidler og kr. 245.815.282,16 til fordeling drift. 
Investeringsregnskapet legges fram med et mindreforbruk på kr. 23.733.351,54 og 
driftsregnskapet med et mindreforbruk på kr. 275.152,13 
Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 16. 
Driftsregnskapets inntekts- og utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på 
forskjellige ansvar kommer frem i årsberetnings punkt.2 . 
Det er også i år, jfr. regnskapsforskriftene, utarbeidet årsberetning som er signert av 
regnskapssjef og rådmann. Denne er sammen med årsregnskapet oversendt revisor til 
behandling. De samme dokumenter med tillegg av revisors beretning ble behandlet av 
kontrollutvalget i møte den 20.05.2015 
Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges fram for formannskapet og 
kommunestyret for endelig godkjenning. 
 
Vurdering: 



 
Da regnskap og årsberetning for 2014 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god 
kommunal regnskapsskikk, og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling p. 
31.12.2014, legges dette fram til behandling. 
 
 
 
 
 
 
 

















































































































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Zivile Mickuniene Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/797    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

DISPONERING AV OVERSKUDD FRA DRIFTS- OG 
INVESTERINGSREGNSKAPET 2014  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

I forbindelse med disponering av årets regnskapsmessige mindre forbruk gjøres 
følgende budsjettmessige endringer: 
 

Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet 19300.9000.880 ( 275.152,13) 

Avs. 
t.Disposisjonsfond   15400.9000.880 275.152,13 

       

Disp. av mindreforbruk invest.regnskapet 09300.9000.880 (23.733.351,54) 

Avs. til investeringsfond 05480.9000.880 23.733.351,54 

 

 

Vedlegg: 
 

Ingen. 

 

Saksopplysninger: 
 
Regnskapet for 2014 viser et Driftsregnskap med mindre forbruk på kr. 275.152,13. I årets 

resultat inngår inntektsført premieavvik med kr.  9.107.244,- som skal dekkes inn i 2015. 

Uten premieavviket ville vi hatt et regnskapsmessig merforbruk på kr. 8.832.092,-. 

Investeringsregnskapet viser mindre forbruk på kr. 23.733.351,54. Dette består av 

udisponerte midler fra Fiskeridirektoratet ifm tildeling av tillatelser til lakseoppdrett – 

tildelingsrunden 2013 på kr. 21.406.000,00 og tippemidler utbetalt til svømmehall i Mausund 

på kr. 2.327.351,54.  

 

Vurdering: 
 
Ut fra foreliggende saksopplysninger vurderes det slik at Frøya kommune setter av 

overskudd fra driftsregnskapet på kr. 275.152,13 til Disposisjonsfond og overskudd fra 

investeringsregnskapet på kr. 23.733.351,54 til investeringsfond. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Zivile Mickuniene Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/798    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

INNDEKNING AV PREMIEAVVIK FRA REGNSKAP 2014  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Premieavvik fra 2014 foreslås inndekket ved følgende budsjettmessige endringer: 
 

10907.1101.171 Premieavvik KLP +  Kr.   9.433.937,- 

10997.1101.171 Arb.giv.avg. premieavvik 
KLP 

+  ”         481.131,- 

10908.1101.171 Premieavvik SPK -   ”         768.624,- 

10998.1101.171 Arb.giv.avg. premieavvik 
SPK 

-   ”           39.200,- 

19400.1101.171 Bruk av disposisjonsfond -   Kr.  9.107.244,- 

 

 

Vedlegg: 
 

Ingen. 

 

Saksopplysninger:   
 

Regnskapet for 2014 er avsluttet med et netto premieavvik på kr. 9.107.244,-. Dette 

fremkommer ut fra følgende forhold: 

 

21955001 Premieavvik KLP + Kr.   9.433.937,- 

21964001 Arb.giv.avg. premieavvik 

KLP 

+ ”         481.131,- 

23955002 Premieavvik SPK -  ”         768.624,- 

23964002 Arb.giv.avg. premieavvik 

SPK 

-  ”           39.200,- 

 Netto avvik + Kr.   9.107.244,- 

 



Frøya kommune har i tidligere vedtak bestemt å dekke inn foregående års premieavvik i år 1 

etter regnskapsavslutningen. Overskudd fra 2014 er i tidligere sak foreslått overført til 

disposisjonsfond. 

 

Vurdering: 
 

Fjordårets premieavvik dekkes inn i budsjett for 2015 og foreslås dekket av disposisjonsfond. 

 

 

 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv: 004  
Arkivsaksnr.: 15/771    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for drift 
Formannskapet 
Kommunestyret 
Formannskapet 
 
 
ÅRSMELDING 2014 - KULTUR OG NÆRING  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Årsmelding fra kultur og næring tas til orientering 
 
 
Vedlegg: 
 
1. Årsmelding 2014 for virksomheten kultur og næring 
2. Årsmelding 2014 for Frøya kultur og kompetansesenter 
 
 
 
 
 
 



ÅRSRAPPORT 
 

Virksomhet: Kultur og næring 
 

FRØYA KOMMUNE 

Periode: 2014  

 
1. Personell 
Antall ansatte: 
 

12 

Antall årsverk ved utgangen av 2014 
 

6,83 

Avgang i perioden. 
 

Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

  

Tilgang i perioden 
 

Antall 
ansatte 

Antall 
årsverk 

  

Fravær, antall sykedager totalt i %:   Sykdom 7,6% 

Opplæring  

Permisjon  

Annet  

Merknad: Kultur og næring er en ny virksomhet. Den ble etablert ved å trekke ut kulturskole fra 
virksomhet kultur og tillegge seniorrådgiver stilling.  
En person var langtidssykmeldt med varierende grad mellom 40-60% gjennom hele 2014. 
Andre viktige momenter: 
Etableringen av Frøya kultur- og kompetansesenter med daglig leder i 100% stilling og lyd/lys teknikker 
i 50% og flytting av 50% stilling fra hallen til FKK-senter – kinodrift. 
Bruk av ekstra hjelp i kinodrift, svømmehallen og under Åpningsuken for FKK-senter hadde betydning 
for driften. 
 

 
OPPLÆRING/KURS: 
OPPLÆRINGENS HOVEDINNHOLD ANTALL 

ANSATTE 
ANTALL TIMER 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
HMS: 

HMS gruppe eksisterte ikke ved overtakelsen av virksomheten i 2014. Arbeidet påbegynt i 2015. 

ANDRE AVVIK: 



 
2. Materiell 

TILGANG I PERIODEN (type) 
 

VERDI/ 
KOST. 

AVGANG I PERIODEN (type) 
 

Løs utstyr i FKK-senter - investeringer 500.000.-  

   

   

   

   

   

 

Avvik: 
 
 
 
3. Økonomi 
Total ramme:   
 

FORMÅL TOTAL 
BUDSJETT 

FORBRUK  FORBRUK  
  I % Konto  NAVN 

4100 Kultur 5364595 5276639 98% 

4200 FKK-senter - utgift 3393432 5495262 161% 

4200 FKK-senter - inntekt 2984000 1985726 66.5% 

     

     

 

Kommentarer: 
1. Større utgifter til drift av FKK senter skyldes underdekning i forhold til driftsbudsjett. 

Budsjett ble laget på bakgrunn av tall fra andre kulturhus og stemte ikke med det 
reelle behovet. Her ble for eks utgifter til Åpningsuken ikke tatt høyde for.  

2. Inntektssvikt skyldes samme årsaker som i punkt 1 dvs manglende erfaring på dette 
området. Inntektsgrunnlaget vil være mer troverdig etter erfaringer fra 2014 og 
2015. 

 
4. Mål/måloppnåelse i 2014 
Virksomheten er «nyetablert» i 2014 og tross negative tall fra området 4200 er 
måloppnåelsen god.  
 
5. Andre forhold 
Virksomhetsleder jobber kontinuerlig med organisering og rutineendringer i alle 
underavdelinger. Denne jobben er krevende men gir gode resultater. Det er 
bemanningssituasjonen på biblioteket som er vanskelig (sykmeldinger og 
samarbeidsvansker) og krever en ekstra oppfølging.  
6.  
Behov for endringer: 

FORHOLD BEHOV FOR ENDRINGER 
Biblioteket Samarbeid mellom Biblioteket og Sistranda skole må utredes videre. 

FKK-senter Økt bemanning bør vurderes – ca 50%. Dekkes delvis med inntekter fra drift. 



 
Andre forhold av betydning: 
 
 
 
 
 
Oppfølging 
Følgende forhold i prioritert rekkefølge bør følges opp i neste periode: 

PRI FORHOLD ANSVAR 
1 Samarbeid mellom Bibliotek og Sistranda skole Virksomhetsleder 

2 Økonomi – FKK-senter og Frøyahallene V.leder/Rådmann/Økonomisjef 

3 Helhetlig idrettspark VL - prosjektgruppe 

4 Museum – etablering og drift VL og Rådmann 

 
7. Budsjett-/rammejustering.  
Behov for 50% stilling i forhold til FKK-senter/turistinfo/ produsent. Kan delvis finansieres 
gjennom inntekter. 
8. Spesielle forhold 

Personalsituasjonen ved biblioteket 
9. Hovedinntrykk/konklusjon 
Kultur og næring er en ny virksomhet som oppstod etter etableringen av FKK-senter og 
flyttingen av Frøya kulturskole under oppvekst – som egen virksomhet. Medarbeidere jobber 
godt og har en meget positiv innstilling til både jobben og Frøya kommune som arbeidsgiver. 
Det er hovedsakelig biblioteket som «sliter» med ressurser og samarbeidsproblemer. VL 
jobber kontinuerlig med saken.  
Økonomien i virksomheten er god, men må gjennomgås i løpet av 2015 i og med at den bør 
baseres på erfaringer spesielt knyttet til FKK-senter.  
 
10. Hva mener du bør være med i kortversjonen? 
Kultur og næring er en meget spennende og mangfoldig virksomhet. Virksomheten har 
meget dyktige ansatte som jobber godt og er veldig fremtidsrettet. Etableringen av FKK-
senter og planer for etablering av Helhetlig idrettspark har stor betydning for denne 
virksomheten. Måloppnåelsen er meget bra og virksomheten jobber målrettet med 
implementering av kulturplanen i sitt arbeid. Samarbeid mellom avdelingene er god og 
fokus på barn og unge, innvandring og frivillighet står sentralt i vår arbeid. Det er bolyst og 
folkehelse som er vår overordnet mål. Virksomheten har som et mål at Frøya kommune 
skal bli blant landets beste på kultur innen 5 år. 
 
11. Har dere bilder til kortversjonen? 

   

Tilstanden av lokalene til biblioteket må utredes med tanke på ventilasjonsanlegg.  



   
 
Vennlig hilsen 
Maciej Karpinski 
 
Virksomhetsleder Kultur og næring 
 



                                                                                                   Sistranda 17.02.15 

 

Informasjon til Årsrapport: 

Frøya kultur- og kompetansesenter hadde sin offisielle åpning over en hel uke (6-12.sept) 

Åpningsuken inneholdt: regional åpningsfest, folkets åpningsfest, idrettens dag, Frøya- og 

Hitrakveld, samt en flott forestilling med kulturskolene på Frøya og Hitra. Åpningsuken ble 

avsluttet med en flott rockekonsert av Johndoe. 

 

Bemanning i Frøya kultur- og kompetansesenter: 

Daglig leder 100 % stilling 

Lydtekniker 50 % stilling 

Kinomaskinist 50 % stilling 

 

 

Inntektskilder i Frøya kultur- og kompetansesenter: 

 

- Billettsalg 

- Utleie 

- Kinokiosken 

- Kulturbaren 

- Reklame 

 

 

Aktiviteter i Frøya kultur- og kompetansesenter (i tillegg til åpningsuken): 

Totalt ble det arrangert 15 konserter og forestillinger av ulik sjanger og uttrykk i 2014. 

Totalt ble Storsalen utleid 27 ganger til næringsliv, private/kommunale arr. o.l. i 2014. 

Totalt ble det gjennomført 65 kinoforestillinger i 2014. 

 

Publikumstall: 

Det ble solgt 3032 billetter i 2014. I tillegg hadde vi et publikumsantall på ca. 2000 i løpet av 

åpningsuka. (Publikumstall på utleie-arrangementer finnes det ingen oversikt over) 

 



Positiv utvikling: 

Siden oppstarten av Frøya kultur- og kompetansesenter har det gått slag i slag med ulike typer 

kulturarrangementer. Aktivitetsnivået har vært høyt – delvis for at innkjøringsperioden skulle 

kunne avdekke eventuelle avvik/svakheter, men også for å få satt Frøya kultur- og 

kompetansesenter ettertrykkelig på kartet – både lokalt, regionalt og nasjonalt. 

Konsertprogrammet i 2014 har tatt hensyn til variasjon, både når det gjelder kulturuttrykk, og 

bruk av lokale og eksterne artister. Storsalen har vært arena for flere av Norges største artister, 

så vel som øyregionens egne stjerner og talenter. 

Innføring av elektronisk billettsystem var i starten en utfordring, men noe som etter hvert har 

blitt en suksess for Frøya kultur- og kompetansesenter. Publikum skjønte raskt fordelene med 

å forhånds kjøpe billett på internett, bl.a. kan de velge hvor de selv ønsker å sitte i salen. E-

billett gir også en god økonomisk oversikt og forutsigbarhet for både artistene og Frøya 

kultur- og kompetansesenter. 

Aktivitetene i 2014 gir en pekepinn på hvor veien går videre, både når det gjelder 

aktivitetsnivå og satsningsområder. Men Frøya kultur- og kompetansesenter kommer til å ha 

fokus på bredde og variasjon i kulturtilbudet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Kitt Julie Hansen Arkiv: L32   
Arkivsaksnr.: 12/1370    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
Formannskapet 
 
 
VEIADRESSERINGSPROSJEKTET: OMADRESSERING, NYE VEINAVN OG 

GRENDENAVN  

 
 
Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommunen vedtar følgende omadresseringer: 
a. Titerveien endres til Titranveien 
b. Nesaveien endres til Nessaveien 
c. Vadvikveien endres til Vavika 
d. Langheiveien endres til Langheia 
e. Jakobskagsveien endres til Jakobskaget 
f. Staulan endres til Stølan 
g. Bergaveien endres til Bergeveien 
h. Innersiveien endres til Innersian nedre 
i. Øvre Innersiveien endres til Innersian øvre 
j. Grønnskagveien endres til Grønskaget 
k. Storheiveien endres til Storheia 
l. Beinskardveien endres til Beinskaret 
m. Bekkelvveien endres til Bekkelva 
n. Siholmveien endres til Siholmen 
o. Vardeveien endres til Valan 
p. Bustiveien endres til Bustin 
q. Yttersiveien endres til Yttersian 
r. Melkhaugveien endres til Melkhauan 
s. Merksteinveien endres til Merkstein 
t. Skardaveien endres til Skalet 
u. Mellomveien endres til Utmarksgrensa 
v. Ørndalsveien endres til Ørndal 
w. Sørveien endres til Innersian søndre 
x. Nere Midtsiveien endres til Midtsian nedre 
y. Øvre Midtsiveien endres til Midtsian øvre 
z. Myranveien enders til Myran 
æ. Kreklingveien endres til Bekken 
ø. Rabbasvingen endres til Rabbafeltet 
å. Rabbastien endres til Rabben 
aa. Rabbaveien endres til Innerrabben 



bb. Åkervikhaugan endres til Åkervikhauan 
cc. Straumskagveien endres til Strømskagveien 
dd. Måsøyvalveien endres til Måsøvalveien 

2. Frøya kommune vedtar følgende veinavn og grendenavn 
a. Valvågveien (kode: 20148) 
b. Gurvikdalsveien (kode: 20124) 
c. Industriveien (kode: 20193) 
d. Gurvikdalen (grendenavn) 

 
 
Vedlegg: 

 
1. Sak 60/15 - Saksframlegg med vedlegg 
2. Brev fra Sistranda grendelag, mottatt 05.05.15 
3. E-post fra Lars Vavik, datert 08.05.15 
4. Brev fra Petra Stølan m/fl, datert 11.05.15 
5. E-poster fra Anne-Lise og Kåre Langberg, siste datert 11.05.15 
6. Brev fra Hege Vikaskag, datert 13.05.15 

 

Saksopplysninger:   
 
Formannskapet gjorde i sitt møte 21.04.15, sak 60/15, følgende vedtak: 

Kommunestyrets intensjoner i denne saken anses av formannskapet å fortsatt ikke 

være oppfylt. Svært få av klagesakene/ innspillene på veinavn er tatt til følge slik vi 

ser det. Vi ber om at administrasjonen på nytt tar en gjennomgang for å se om de 

fleste av forslagene fra grendalagene kan imøtekommes. 

Vi anser også at Kartverket på eget initiativ bør reise navnesak dersom de mener 

dette er nødvendig. 

Saken utsettes derfor. 

 

Administrasjonen oppfatter dette som en klar bestilling om at grendelagenes forslag til 
veinavn – både omadresseringer og nye – i all hovedsak skal følges. Unntatt fra dette er 
forhold som omhandler parselleringen eller oppstykkingen av veistrekninger. Her er 
myndigheten delegert til Kart- og oppmålingsavdelingen i kommunen, og bakgrunnen for 
dette er at all adressering bør være så ensartet og entydig som mulig, samt at systemet skal 
vedlikeholdes i all framtid. Som et ledd i dette har avdelingen valgt en linje/strategi der lange 
sammenhengende veistrekninger (hovedveiene) beholdes. Dette sammen med konsekvent 
bruk av avstandsprinsippet gjør det enklere for tilreisende å finne fram; også uten gps-utstyr i 
bilen. 
 
Siden forrige behandling i formannskapet har vi mottatt flere brev med presiseringer av 
navneforslag. Disse følger vedlagt, og forslagene er innarbeidet i vår innstilling. Gjør 
oppmerksom på at siste brev fra Sistranda grendelag medfører ulike navneforslag på noen av 
veiene. Her har administrasjonen gjort et valg som i størst mulig grad gir ensartet navnsetting 
i samme område. 
 

Vurdering: 

 



Administrasjonen vil opplyse om at bruken av endelsen «–veien» ikke er et sentralt pålegg, 
men en valgt strategi for å skille nettopp veinavn fra stedsnavn. Veinavnene vil på ingen 
måte medføre at stedsnavn forsvinner, ei heller erstatter de stedsnavnene. 
 
De omadresseringer som nå foretas vil ha konsekvenser, både for den enkelte og for 
kommunen.  
For den enkelte vil omadresseringen stort sett medføre at de kun må varsle sine forbindelser 
om den nye adressen; forutsatt at det kun er veinavnet som endres. Endres nummer og 
bokstavering må de i tillegg kjøpe nye husnummer. De må også – som tidligere – sørge for at 
Folkeregisteret er varslet, dersom bygningen er deres bosted.  
For kommunen vil omadresseringen medføre økte kostnader; særlig knyttet til merarbeid for 
administrasjonen, skilting og porto. Ser vi bort i fra Titranveien, Strømskagveien og 
Måsøvalveien - som det ikke er bestilt skilt til enda - vil merkostnaden for skiltingen bli på 
ca kr 81.000 (ca 2000 kr/skilt). Videre sendes det tildelingsbrev til samtlige hjemmelshavere 
og her kan beløpet fort komme opp i kr 10.000 (ca 20 kr/brev). En samla merkostnad på kr 
90.000-100.000 må derfor påregnes for de endringer som ligger i innstillingen nedenfor. 
 
På bakgrunn av ovennevnte foreligger følgende innstilling fra administrasjonen: 

1. Frøya kommunen vedtar følgende omadresseringer: 
a. Titerveien endres til Titranveien 
b. Nesaveien endres til Nessaveien 
c. Vadvikveien endres til Vavika 
d. Langheiveien endres til Langheia 
e. Jakobskagsveien endres til Jakobskaget 
f. Staulan endres til Stølan 
g. Bergaveien endres til Bergeveien 
h. Innersiveien endres til Innersian nedre 
i. Øvre Innersiveien endres til Innersian øvre 
j. Grønnskagveien endres til Grønskaget 
k. Storheiveien endres til Storheia 
l. Beinskardveien endres til Beinskaret 
m. Bekkelvveien endres til Bekkelva 
n. Siholmveien endres til Siholmen 
o. Vardeveien endres til Valan 
p. Bustiveien endres til Bustin 
q. Yttersiveien endres til Yttersian 
r. Melkhaugveien endres til Melkhauan 
s. Merksteinveien endres til Merkstein 
t. Skardaveien endres til Skalet 
u. Mellomveien endres til Utmarksgrensa 
v. Ørndalsveien endres til Ørndal 
w. Sørveien endres til Innersian søndre 
x. Nere Midtsiveien endres til Midtsian nedre 
y. Øvre Midtsiveien endres til Midtsian øvre 
z. Myranveien enders til Myran 
æ. Kreklingveien endres til Bekken 
ø. Rabbasvingen endres til Rabbafeltet 
å. Rabbastien endres til Rabben 
aa. Rabbaveien endres til Innerrabben 



bb. Åkervikhaugan endres til Åkervikhauan 
cc. Straumskagveien endres til Strømskagveien 
dd. Måsøyvalveien endres til Måsøvalveien 

2. Frøya kommune vedtar følgende veinavn og grendenavn 
a. Valvågveien (kode: 20148) 
b. Gurvikdalsveien (kode: 20124) 
c. Industriveien (kode: 20193) 
d. Gurvikdalen (grendenavn) 

 
 
 





























 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Hjørdis Årvik Smalø Arkiv: 613 &53  
Arkivsaksnr.: 14/1188    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
BOLIG BRUKER MOA  
 
 
Forslag til vedtak: 
Frøya kommunestyre vedtar å bygge en enmannsbolig i Moa.  
 
Investeringsbudsjettet for 2015 belastes. 
 
Før tiltak settes i gang lages en detaljert beskrivelse for prisinnhenting som politisk 
behandles, slik at man får sikkerhet før budsjettpris før arbeidene bestilles. 
 
 
Vedlegg: 
 
Vedlegg 1: Nye boliger i Moa 
Vedlegg 2: Vedlegg til politisk sak 
Vedlegg 3: kartutsnitt gnr 21 bnr 253 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Saksnummer 179/14 fra møte 04.11.2014 – formannskapet. 
 
Saksopplysninger:   
 
Bruker i denne saken er en som kommer inn i gruppene: 
 

→ Utviklingshemmede eller andre med redusert funksjonsevne/ varig 
funksjonsnedsettelse.  

 
→ Psykiatri/rus relaterte utfordringer og personer med sosiale utfordringer.  

 
Han bor i dag i en kommunal leilighet med 3 soverom på Sistranda, men den ligger for langt 
unna personalenhet i forholdt til de tjenester personen har bruk for. Hans behov er en liten 
leilighet med ett soverom. Slik det er i dag legger bruker «beslag på» en leilighet som er for 
stor for hans behov og som egentlig skal brukes som gjennomgangsbolig for personer med 
midlertidig boligbehov.  
 
I tillegg til kronisk lungesykdom som vil redusere ham mer og mer på sikt har han et levesett 
som gjør ham lite egnet til å bo slik som han gjør pr i dag. Virksomheten har derfor sagt at de 



må få bruker nær personalenheten for at de skal kunne gi gode tjenester og kunne følge opp 
slik de skal. 
 
På gnr 21 bnr 235, Øverveien 6 og 8, (Moa) er det er mulig å bygge en tomannsbolig. Det er, 
som eksempel, tatt utgangspunkt i planløsningen fra leilighetene i omsorgsboligene i 
Beinskardet. Leilighetene har et bruksareal på ca 56 m2. Boligene forutsettes fullt tilrettelagt 
for rullestolbrukere. Eiendommen er fra før bebygd med to tilrettelagte boliger 
 
I henhold til statistikk fra Byggfakta koster det ca 22.000 kr/m2 å bygge nytt Investeringstil-
skudd kan gis med inntil 45 % til omsorgsbolig av denne typen. 
 
Teknisk avdeling ved Otto Falkenberg har gitt følgende kostnadsvurdering: 
 
 
Kostnadsvurdering. 
 
Nybyggkostnad for boliger for utleie iht. statistikk fra Byggfakta ca. 22.000 kr/m2 total-
kostnad. Dette samsvarer også godt med prisene til ferdighusleverandører. I tillegg kommer 
utvendig bod, utvendige tomtearbeider og noe kostnadsøkning pr. m2 fordi vi her snakker 
om relativt små enheter ca. 60m2 bruttoareal. 
 
Dvs. en total budsjett pris for 2 enheter a 60 m2: 120m2 à 25.000 = 3.000.000 kr. 
 
 
Ved en slik beregning vil kostnaden for 1 enhet à 60 m2 utgjøre 1.500.000 kr.  
 
Se for øvrig vedlegg 1 og 3. 
 
Bruker Moa 2 mannsbolig 1 mansbolig 

Totalt beregnet Kr 3 000 000 Kr 1 500 000 
- Investeringstilskudd fra husbanken 45 % Kr 1 350 000 Kr    675 000 
Sum Kr 1 650 000 Kr    825 000 
Tilknytning vann Kr        5 720 Kr        5 720 
Tilknytning kloakk Kr       13 000 Kr        6 500 
Tilknytning elektrisitet Kr       44 000 Kr       22 000 
Sum Kr  1 587 280 Kr     790 780 
 
Driftskonsekvenser i forhold til drift av omsorgsbolig: 
 
Dette vil være en utleiebolig der beboer betaler husleie til kommunen – inkludert kommunal 
renovajsjon, vaktmestertjenester og brøyting. Han må selv tegne strømabbonnement og 
skaffe seg møbler, hvitevarer etc. Vil være en selvstendig husholdning. Se for øvrig vedlegg 
2 
 
Driftskonsekvenser i forhold til enkeltvedtak – personalkostnader. 
 
For kjent bruker er det aktive tjenester som følger personen når bruker flytter til annen bolig. 
Dvs at det ikke vil utløse nye personalkostnader at bruker tildeles boligen. 
 
Ved evt bygging av tomannsbolig vet man pr i dag ikke hvilken bruker som evt vil flytte inn. 
Dette gjør at man ikke har oversikt over evt personalkostnader dette vil medføre. 
 
Se for øvrig vedlegg 2. 



 
Vurdering: 
 
På bakgrunn av de utfordringer bruker har og de tjenester som han har vedtak på bør en bolig 
bygges i nærheten til Moa og personalenheten knyttet til dem. 
 
Det man  må se på er om det er lønnsomt å bygge tomannsbolig eller om man skal bygge en 
og legge til rette for at huset og tomten ved en senere anledning kan bebygges for videre 
utnyttelse.  
 
Det er vanskelig å si noe om hva det koster å grave ut tomt, men på bakgrunn av samtale med 
entreprenør er det sagt at man ved en helt vanlig hustomt, der det ikke er spreninging, 
utkjøring av masse, myr etc må regne med mellom 200.000.- og 250.000,- + moms.   
 
Pris på tomt er lagt inn i kostnadsberegningen. Vann og kloakk ligger på eiendommen og er 
lett tilgjengelig, hva det vil koste å legge det inn til huset har vi ikke noen opplysinger om. 
 
Ved bygging av tomannsbolig vil selve tomta tilsvare et «vanlig hus» i dag. Har derfor lagt 
inn litt lavere estimat på enmannsboligen på ca 60 m2. 
 
Det er vurdert om evt midlertidig omsorgsbolig/treningsbolig for ungdom skulle kunne 
bygges sammen med denne. Dette er ikke ønskelig fra virksomheten pga at de ungdommene 
har forskjellige utfordringer og levesett som ikke er ønsket i området. Vi har også behov for 
5 boliger til ungdom som har behov for oppfølging i dagliglivet som kunne vært aktuelle, 
men da måtte man evt ha kjøpt til område som ligger utenfor det kommunen eier. Disse 
ungdommene er det også fra virksomhetsleder sagt at man kan evt kan se på muligheten for å 
lage utleieboliger til i det gamle helsesenteret. Her er det imidlertid en prosess som går i 
forhold til foreldre for å se på om de selv kan være interessert i bygge og om dette er praktisk 
mulig. 
 
Hvis man går for at det bygges en 1- mannsbolig bør det derfor legges til rette for videre 
utnyttelse av området. 
Det vil være en usikkerhet i forhold til kostnader knyttet til evt bruker i bolig to da vi pr i dag 
ikke har bruker klar. I og med at boligen ikke blir liggende slik at man har mulighet til å leie 
den ut på annet marked foreslås det at det bygges en liten enebolig, men at man i utformingen 
av boligen legger til rette for at tomta kan utnyttes til videre utbygging. Man bør da også ha i 
tankene en utbygging utenfor det området som kommunen eier. 
 
Finansiering: 
 
Det er satt av kr 5 000 000 til bolig i investeringsbudsjettet for 2015. Beløpet til bygging av 
bolig på ca 60 m2 i Moa foreslås tatt fra dette. 
 
 









 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Hjørdis Årvik Smalø Arkiv: 613 &53  
Arkivsaksnr.: 14/1188    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
AVLASTNINGSENHET FOR 4 BARN  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Det «gamle helsesenteret» omreguleres til boligformål. 
 
Frøya kommunestyre vedtar å bygge om deler av helsesenteret til avlastningsenhet for 
4 barn forutsatt at omregulering til boligformål blir foretatt. 
 
Investeringsbudsjettet for 2015 belastes. 
 
Før tiltak settes i gang lages en detaljert beskrivelse for prisinnhenting som politisk 
behandles, slik at man får sikkerhet før budsjettpris før arbeidene bestilles. 
 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Vedlegg 1: Oppsummering og beskrivelse fra virksomhetsleder Berit Gulbrandsen 
Vedlegg 2: Bekskrivelse og kostnadsvurdering vedrørende ombygging av helsesenteret fra Otto Falkenberg. 
Vedlegg 3: Ideskisse ombygging av helsesenteret 
 
Saksopplysninger:   
 
Tjenesten avlastning tilbys etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er en 
lovpålagt tjeneste til familier som har funksjonshemmede barn/unge med særlig tyngende 
omsorgsansvar/oppgaver tilknyttet sine barn under 18 år.  
 
Da Øvergården bofellesskap ble bygd i 1991, ble det etablert en avlastningsleilighet i det 
bofellesskapet. I 2010 ble denne leiligheten via politisk vedtak omdisponert til en omsorgs-
leilighet for langtidsutleie på lik linje med de øvrige leilighetene i bofellesskapet. Vedtaket 
tok og høyde for at behovet for å etablere en egen selvstendig kommunal avlastningsenhet 
med mulighet for flere barn/unge på avlastning samtidig skulle etableres. I boligplanen for 
perioden 2012 – 2016 er også avlastningsenheten tatt med som et tiltak. 



 
Fra 2010 har Frøya kommune tilbydd tjenesten slik; 
 

• Oppdragskontrakt med private personer/familier 
• Kjøpt tjenester av private foretak – grønn omsorg (for eksempel Nerklubben). 

 
Det er flere familier som har vedtak på avlastningstjeneste, men virksomheten klarer ikke å 
skaffe nok private aktører som ønsker å ta på seg et slikt oppdrag. Dette gjør at kommunen pr 
i dag bryter loven, da flere familier som har vedtak på avlastningstjeneste ikke får den 
tjenesten de har krav på.  
 
Kostnader i forhold til drift av en kommunal avlastningsenhet. 
 
Dette er en tjeneste som er gratis for de som har krav på tjenesteytingen kommunen skal gi. 
Det betyr at alle kostnader med drift av enheten belastes kommunen. Det som faktisk brukes 
i dag viser ikke et riktig økonomisk bilde pga at det er mange «tomme vedtak» som venter på 
å bli effektuert. 
 
Personalbehovet i en slik enhet vil variere ut fra brukernes behov. Virksomheten vurderer en 
fast grunnbemanning på 2 årsverk, der 0,5 årsverk er avsatt til drift/daglig ledelse av enheten.  
 
Viser forøvrig til Vedlegg 1 når det gjelder tjenestetilbudet i dag og kostnader i forhold til 
drift inkludert personalkostnader. 
 
Arealbehov: 
 
Virksomheten har gitt tilbakemelding om at avlastningsboligen skal gi plass til barn helt opp 
til 18 år og med funksjonhemminger av fysisk, psykisk eller sosial karakter og at flere kan ha 
sammensatte behov. Dette vil stille strenge krav til løsninger for bad, soverom og personal-
rom. Vedlagte skisse (Vedlegg 3) er gjennomgått av virksomhetsleder og ergoterapeut som 
bekrefter at den gir tilfredsstillende løsninger. Tegningen viser at det er et arealbehov på ca 
220 m2. 
 
Plassering: 
 
Det er i tidligere vedtak foreslått å bruke deler av gamle helsesenteret på kommunehuset. 
Virksomhetsleder mener dette er et godt valg i forhold til brukerne. Det er nærhet til 
aktiviteter på både dagtid og kveldstid samt Moa og Øvergården. Man har mulighet til å gå til 
de forskjellige aktivitetene og ikke være avhengig av transport. Hun er også fornøyd med 
valg av del i fløya som avlastningsboligen er tenkt, både i forhold til uteområde, parkering 
etc.   
 
Alternativ plassering kan være: 
 

1. Område sørøst for Tobb boligene. Regulert for bolig – ca 14 i to etasjer. 
2. Område sørvest for Tobb boligene på vestsiden av «Heia». Regulert for bolig – ca 12. 
3. Trekanten på kommunehustomta vest for gml. helsesenter. Regulert for offentlig 

formål – plass til 5 boliger i 1 etasje. 



4. Tomt ved Sistranda barnehage. Regulert til sentrumsformål – plass til 14 boliger i 2-3 
etasjer. 

5. Beinskardet – Regulert til boligformål 
 
Kostnadsvurdering ombygging helsesenteret: 
 
I henhold til statistikk fra Byggfakta koster det ca 22.000 kr/m2 å bygge nytt, mens det for 
ombygging stipuleres 80 % av nybyggskostnad dvs ca 17.600 kr/m2. Investeringstilskudd 
kan gis med inntil 55 % til avlastnigsboliger. 
 
Ut fra et behov på 220 kvadrat vil stipulert kostnad før tilskudd være: 
 
Ombygging  kr 3872000,-,  
Nybygging  kr 4840000,-  
 
Det vil imidlertid komme på en del kostnader ved nybygg som ikke vil være der ved en 
ombygging. Dette er for eksempel kjøp av tomt, utgraving, tilknytningsavgifter, opparbeiding 
av uteområder etc. Se tabell nedenfor. 
 
Avlastningsenhet 4 barn og krisebolig barnevernet Nybygg 100 % *Ombygging 80 % 

Stipulerte byggekostnader 220 m2 Kr 4 840 000 Kr 3 872 000 
55% Investeringstilskudd fra Husbanken (max)         Kr 2 662 000  Kr 2 129 600 
Sum         Kr 2 178 000 Kr 1 742 400 
Kjøp av tomt Beinskardet stipulert          Kr    400 000 0 
Vei, vann, kloakk  0 
Utgraving tomt, stipulert Kr    250 000 0 
Tilknytning vann  Kr        5.720  
Tilknytning kloakk  Kr        6 500  
Tilknytning  elektrisitet  Kr      22 000  
Opparbeiding uteområdet stipulert Kr      50 000 0 
Sum minimum totalt Kr 3 062 220 Kr 1 742 400 
 
Det har ikke lyktes å få tak i tall for hva det koster med vei, vann, kloakk, utgraving etc men 
man vil anta at kostnaden på dette vil bli minimum kr 400 000,-. Dette avhenger selvsagt av 
hvilken tomt som evt blir valgt og hvordan denne er. Velges annen kommunal tomt enn 
Beinskardet vil kostnaden bli noe lavere. 
 
Viser for øvrig til *Vedlegg 2 vedrørende beskrivelse av ombyggingsarbeider og kostnads-
vurdering av helsesenteret. 
 
Ved en ombygging av helsesenteret må man ha en omregulering til boligformål. 
 
Vurdering: 
 
Formannskapet må ta stilling til om de ønsker at det gamle helsesenteret skal bygges om til 
avlastningsenhet for barn eller om det skal bygges nytt.  
 
Selve plasseringen av avlastningsenheten i helsesenteret er god i forhold til brukergruppen og 
utnyttelse av personalet. Det vil være et uteområde, som med små investeringer kan gjøres 



barnevennlig, for eksempel lekestativ, sandkasse etc. Man har også nærheten til skole, 
fritidsaktiviteter, butikker etc. 
 
Kostnadsmessig vil det gi en besparelse å bygge om helsesenteret i forhold til å bygge nytt 
med mellom 40 og 45 %.  
 
Det vil alltid være usikkerhetsmomenter når man velger å pusse opp, men selv om man tar 
høyde for det kan bli dyrere enn beregnet, vil en ombygging av helsesenteret være et billigere 
alternativ enn å bygge nytt.  
 
I forhold til helsesenteret og bruken av dette kan videre ombygging gi rom for andre 
brukergrupper, men man må være veldig forsiktig med hva slags grupper man setter sammen 
med barn. Dette utelukker en del brukergrupper, men voksne personer som har behov for litt 
oppfølging i det daglige eller har behov for å bo i et fellesskap med andre kan være et 
alternativ. Det tenkes da på ungdommer i brukergruppen «personer med noe 
oppfølgingsbehov» som et alternativ. Ifølge virksomhetsleder er det gamle helsesenteret en 
aktuell plassering for denne gruppen.  Å lage et bofellesskap med hybler for kommunens eget 
behov for bolig til sommervikarer, turnuskandidater etc er kanskje også et alternativ da Heia 
gård er i dårlig forfatning og ikke på noe vis dekker det behovet vi har.  
 
Finansiering: 
 
Det er satt av kr 5 000 000 til bolig i investeringsbudsjettet for 2015. Beløpet til ombygging 
av helsesenteret til avlastningsenhet foreslås tatt fra dette.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 















SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Torny Lillian Dahlø Sørlie Arkiv: A02   

Arkivsaksnr.: 15/614    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskap 
Felles folkevalgt nemnd for Frøya og Hitra 
Kommunestyret 
 

 

OPPSTART AV HELSEFAGARBEIDERUTDANNING FOR INNVANDRERE 
(HEFFI)  
 

Forslag til vedtak: 
 

1. ”Helsefagarbeiderutdanning for innvandrere – Heffi modellen” godkjennes som et  4 årig 
utdanningsprosjekt i Frøya og Hitra kommuner, med oppstart høsten 2015 / nyttår 2016. 
Dette forutsetter bidrag fra Fylkeskommune og Fylkesmann som vist i tabell 3.  

2.  Antall lærlingeplasser innen helsearbeiderfaget økes i forhold til antall elever som starter på 
utdanningsløpet. 

3. Avlønning av lærlingene etter ”Heffi-modellen” skjer etter en tre års modell:     1.halvår 30 
% av fagarbeidelønn, 2. halvår 35%, 3 halvår 40%, 4.halvår 50%, 5.halvår 65 % og 6.halvår 
80% av fagarbeiderlønn( jfr. Hovedtariffavtalens § 6.1.3) 

4. Kommunene er forpliktet til å tilrettelegge for mottak av lærlingene i praksisfeltet. Dette 
medfører også en styrking av personalets veilederkompetanse som skal veilede våre 
innvandrere ute i praksisfeltet. 

5. Kommunens utgifter innarbeides i kommunenes økonomiplan 2016-2020 

6. Det forutsettes at det gjøres likelydende vedtak i Frøya og Hitra kommuner 

 
 
 
 
 

Saksopplysninger:   

Helse- og omsorgstjenestene i Hitra og Frøya kommuner planlegger oppstart av 
helsefagarbeiderutdanning for innvandrere i løpet av høsten 2015 / Januar2016. Dette er et 

utdanningsprosjekt som gjennomføres over 4 år. Kommunene ser dette som et viktig 
rekrutteringstiltak da vi ser et økende behov for helsefaglig kompetanse innen helse- og 
omsorgsområdet. 

Omsorgstjenestene står i dag overfor utfordringer knyttet til høy andel personell uten helse- og 
sosialutdanning, en lav andel personell med høgskoleutdanning, sykefravær, avgang til attføring / 
uførepensjon og et omfattende bruk av deltidsstillinger. Disse utfordringene krever løsninger knyttet 
til både en øking av kapasitet og en heving av kompetanse. Tjenestene opplever behov for økt 



grunnbemanning, blant annet på grunn av et økende antall ressurskrevende brukere. Det må også tas 
høyde for andelen arbeidstakere som slutter på grunn av alder i et langsiktig perspektiv. 

Frøya kommune har utarbeidet et digitalt kartleggingsprogram til bruk i Frøya og Hitra kommuner, 
og har til nå kartlagt ca 250 fremmedspråklige. Dette gjelder kartlegging av utdanning, 
arbeidserfaring, fritidsinteresser og ønsker/planer for framtida. Så langt ser vi mange med bred og 
solid realkompetanse fra sitt hjemlang, noe vi ønsker skal videreføres også i våre kommuner. 

Trondheim kommune har god og langvarig erfaring med utdanningsprogrammet ”Heffi”,     og har 
sammen men Sør-Trøndelag Fylkeskommune bistått Frøya og Hitra kommuner med råd og 
veiledning. Frøya og Hitra kommuner kan gjennom sitt prosjekt være med å utforme en modell som 
også er overførbar til andre distriktskommuner.  

 

Utdanningstilbudet. 

Utdanningstilbudet vil arrangeres i regi av Frøya og Hitra Ressurssenter i samarbeid med Frøya og 
Hitra kommuner. Dette er et tilbud som gis ut over det som Fylkeskommunen ved videregående 
opplæring gir i dag innen helse – og oppvekstfag. Utdanningsløpet kjøres som et prosjekt over 4 år 
fordi vi ønsker å høste erfaringer underveis både fra skole og praksisfeltet. En ser for seg mellom 12 
-20 kandidater. 

 

Målgruppa. 

Tilbudet er tilrettelagt for voksne innvandrere med forholdsvis kort botid i Norge, og som har sterk 
motivasjon for å utdanne seg til et yrke innen helsesektoren. Utdanningen er rettet mot personer som 
ikke er i fast arbeid og / eller ikke kan benytte seg av ordinært utdanningstilbud. Søkere bør også ha 
grunnleggende norskkunnskaper (nivå 2). 

Hovedtyngden av kandidater skal være voksne med rett til videregående utdanning. Dette vil også 
utløse voksenrettsmidler / tilskuddsmidler fra fylkeskommunen. Voksne som ikke har rett til 
videregående opplæring gis normalt ikke tilskudd fra fylkeskommunen og vil derfor medføre større 
økonomiske kostnader for kommunene. 

 

Krav til søkerne. 

• Det stilles krav til at den enkelte har bestått grunnskoleopplæring fra sitt hjemland. 

• Oppholdstillatelse. 

• Anbefalt norskkunnskaper på nivå 2 (skriftlig og muntlig) 

 

Konkret om utdanningsløpet. 

Utdanningen gir rett til støtte fra Statens Lånekasse. Utdanningstilbudet går over fire år, med to 
dager skole og tre dager i praksisfeltet pr. uke. Første år har kandidaten status som elev. Fra andre år 
tegnes det lærekontrakt med Frøya / Hitra kommuner. Lærekontrakten går over 3 år. 

Oppfølging fra opplæringskontorene skjer på lik linje med andre lærlinger. En ser for seg en tett 
oppfølging i praksisfeltet i starten. Veilederkompetanse er også svært viktig, og vi ønsker derfor å 
styrke personalets kompetanse i veilederrollen.  Dette er tenkt gjennomført via et samarbeidsprosjekt 
med Nasjonal kompetansetjeneste og kommunene Frøya og Hitra.. Her er også voksenopplæringa v. 
Sør Trøndelag fylkeskommune samarbeidspartnere 



 

Vurdering: 
 

Ved oppstart av et slikt utdanningsløp er det noen sentrale punkter som må avklares. 

1. Finansiering av utdanningsløpet 

2. Antall lærlingeplasser i kommunene 

3. Avlønning av lærlingene 

4. Nok veiledere i praksisfeltet. 

 

Finansiering av utdanningsløpet. 

Utdanningsløpet vil i 2015 ikke medføre økte lønnskostnader (lærlingelønn) for kommunene. 
Avlønning av lærlingene vil være kommunenes finansielle bidrag fra 2016 / 2017.  

Kommunene vil også søke Fylkesmannen om tilskuddsmidler for gjennomføring av et slikt løp. Dette 
gjelder søknad om tilskudd pr. opplæringskandidat, samt kompetanseutvikling av personalet som 
skal være veiledere i praksisfeltet. 

Fylkeskommunen antas å  bidra med et voksenrettstilskudd med kr 400.000,- pr klasse pr år. Første 
året har kandidatene elevstatus, noe som utløser rettigheter i Statens Lånekasse.            I det andre 
året tegner kandidatene lærekontrakt med kommunene, og mottar en prosentandel av 
fagarbeiderlønn. Avlønningen øker gradvis over 3 år.(lærlingens verdiskapning). Ved avlønnig av 
lærlinger er det tatt utgangspunkt i Hovedtariffavtalens § 6.1.3 – med tre års læretid og en øking av 
lærlingelønn hvert halvår. Pr.01.05.15 utgjør årslønn (fagarbeiderlønn)  kr. 319.000,-  

Forslag til avlønning av lærlinger i ”Heffi-modellen”( 1 + 3 år): 

Tabell 1. 

1. halvår - 

2. halvår - 

3. halvår 30 % 

4. halvår 35 % 

5. halvår 40 % 

6. halvår 50 % 

7. halvår 65 % 

8. halvår 80 % 

 

 

Lærlingekostnader for kommunene (eksl. sosiale kostnader): 



Lønnsgrunnlag: Lønn pr. mnd. pr. pers. Lærlingetilskudd: Nettokost. pr. pers. pr. mnd. 6 lærlinger pr. mnd: Kostnad pr. kom. Pr. år (6)

1. halvår 2015 -                         -                                       -                             -                                                     -                                        -                   2015

2. halvår 2016 -                         -                                       -                             -                                                     -                                        

3. halvår (30%) 2016 95 700,00            7 975,00                             2 043,00                   5 932,00                                           35 592,00                            213 552,00     2016

4. halvår (35%) 2017 111 650,00          9 304,17                             2 043,00                   7 261,17                                           43 567,00                            

5. halvår (40%) 2017 127 600,00          10 633,33                           2 043,00                   8 590,33                                           51 542,00                            570 654,00     2017

6. halvår (50%) 2018 159 500,00          13 291,67                           2 043,00                   11 248,67                                        67 492,00                            

7. halvår (65%) 2018 207 350,00          17 279,17                           2 043,00                   15 236,17                                        91 417,00                            953 454,00     2018

8. halvår (80%) 2019 255 200,00          21 266,67                           2 043,00                   19 223,67                                        115 342,00                         692 052,00     2019

2 429 712,00  

Tabell 2. 

Det søkes om tilsagn ift. følgende finansieringbudsjett:  

Lærlingekostnad / -finansiering Skolekostnad: Skolefinansiering: Veiledning: Lærematr.

År Kommuner (12 lærl.) Kommuner (20 lærl.) STFK STFK FMST Eleven

2015 -kr                               - 200 000,00kr        200 000,00kr             25 000,00kr     2 500,00kr     

2016 427 104,00kr                 711 840,00kr                 400 000,00kr        400 000,00kr             50 000,00kr     5 000,00kr     

2017 1 141 308,00kr             1 902 180,00kr             400 000,00kr        400 000,00kr             50 000,00kr     5 000,00kr     

2018 1 906 908,00kr             3 178 180,00kr             400 000,00kr        400 000,00kr             50 000,00kr     5 000,00kr     

2019 1 384 104,00kr             2 306 840,00kr             200 000,00kr        200 000,00kr             25 000,00kr     2 500,00kr     

Sum: 4 859 424,00kr             8 099 040,00kr             1 600 000,00kr     1 600 000,00kr         200 000,00kr   20 000,00kr  

12 lærlinger 20 lærlinger

Sum kostnader - 4 år: 6 679 424,00kr             9 919 040,00kr      

Tabell 3. 

I tilfelle det ikke blir oppstart før januar 2016, forskyves finansieringen tilsvarende 
 

Antall lærlingeplasser i kommunene.  

I 2015 har Frøya totalt 9 lærlingeplasser og 5 av disse tar utdanningsløp innen helsearbeiderfaget. 
Hitra kommune har ikke et tak på antall lærlingeplasser, og har i dag 5 lærlinger innen 
helsearbeiderfaget. 

Utdanningsløpet ”Heffi” vil medføre et økt behov for antall lærlingeplasser i begge kommunene. 
Spørsmålet er da om dette skal gå inn i dagens antall lærlingeplasser, eller om antall kommunale 
lærlingeplasser må økes.  

Rådmannen mener at det er viktig å ta hensyn til og ivareta de elever som går ordinært løp via 
videregående opplæring (ungdommene våre), og som bør være sikret lærlingeplasser i egen 
kommune. En vurderer det derfor slik at det planlagte utdanningstilbudet ikke skal gå på bekostning 

av de lærlingeplasser kommunene har i dag, men at det blir i tillegg til. 

Praksisfeltet i kommunene må også legge til rette for mottak av lærlinger. Med dette menes at 
praksisfeltet legger til rette for mottak av / oppfølging av lærlingene innenfor de ulike 
praksisområdene, at vi har gode veiledere som tar ansvar for opplæring og oppfølging av lærlingene. 

Økte utgifter til «Heffi-programmet» legges inn i økonomiplanperioden for begge kommuner. Det er 
en forutsetning for oppstart at begge kommuner gjør det samme vedtaket. 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: X03  

Arkivsaksnr.: 15/683    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

TV-AKSJONEN NRK 2015  
 

 

Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
Kommunekomiteen for TV aksjonen 2015 sammensettes slik: 
 
Ordfører  
Varaordfører  
Frivilligsentralen  
Naturvernforbundet 
OSK 
Frøya ungdomsråd 
 

 

Vedlegg: 
 

Ingen. 

 

Saksopplysninger:   
 

Tv-aksjonen 2015 går til Regnskogfondet og sammen skal vi bevare noen av verdens største, 

sammengående regnskogsområder i Peru, DR Kongo og på øya Ny-Guinea.  

 

Verdens regnskoger er under et voldsomt press, og hvert minutt forsvinner store 

regnskogsområder for alltid. Regnskogen forsyner verden med mat, vann og medisiner, og 

bidrar til å regulere klimaet på kloden. Den er dessuten hjemmet til om lag 260 millioner 

mennesker. Disse blir drevet ut i fattigdom hvis skogene raseres. Ved å bevare regnskogen, 

bevarer vi også et biologisk skattkammer som rommer 50-80 prosent av landjordas arter. 

 

Aksjonen arrangeres søndag 18. oktober. 

 

Vurdering: 
 

Kommunekomiteen settes sammen som tidligere år, av politisk ledelse, frivilligheten og 

administrasjonen, men foreslås supplert med representanter fra Naturvernforbundet og Frøya 

ungdomsrådet. 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/791    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 15/792    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 

 

 

RÅDMANNENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
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