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Saknr: 143/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

05.11.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2505 

Sak nr: 

143/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

143/19 Kommunestyret 05.11.2019 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR MØTE 23.10.19,  ORDINÆRT 

KOMMUNESTYREMØTE 24.10.19 OG KONSTITUERENDE MØTE 24.10.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra ekstraordinært møte 23.10.19 godkjennes som framlagt. 

Protokoll fra ordinært møte 24.10.19 godkjennes som framlagt. 

Protokoll fra kostituerende møte 24.10.19 godkjennes som framlagt.  

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra ekstraordinært møte 23.10.19  

Protokoll fra ordinært møte 24.10.19  

Protokoll fra kostituerende møte 24.10.19  

 



Saknr: 144/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

05.11.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2508 

Sak nr: 

144/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

144/19 Kommunestyret 05.11.2019 

 

REFERATSAK  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatet tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Referat fra møte i utvidet AU, orkdalsregionen 

 



Saknr: 145/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

05.11.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2326 

Sak nr: 

145/19 

Saksbehandler: 

Knut Arne Strømøy 

Arkivkode: 

223 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

159/19 Formannskapet 08.10.2019 

145/19 Kommunestyret 05.11.2019 

 

GRENDALAGSFOND  

 

Formannskapets innstilling til kommunestyret: 

 

1. Frøya kommune lyser ut kr. 2 000 000 i et Grendalagsfond. Søknadsfrist er 1. Mai hvert år. 

 

2. Søknader må tilfredsstille kriterier som beskrevet i saken.  

 

3. Søknader legges fram for en politisk beslutning.   

 

 

Behandling/vedtak i F den 08.10.2019 sak 159/19 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommune lyser ut kr. 2 000 000 i et Grendalagsfond. Søknadsfrist er 1. Mai hvert år. 

 

2. Søknader må tilfredsstille kriterier som beskrevet i saken.  

 

3. Søknader legges fram for en politisk beslutning.   

 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 08.10.19: 

 

Knut Arne Strømøy erklærte seg inhabil da han er saksbehandler i saken. 

 

Følgende omforente forslag til tillegg i vedtak ble fremmet: 
 

1. Frøya kommune lyser ut kr. 2 000 000 i et Grendalagsfond. Søknadsfrist er 1. Mai hvert år. 

 

2. Søknader må tilfredsstille kriterier som beskrevet i saken.  

 

3. Søknader legges fram for en politisk beslutning.   

 

Enstemmig. 

 

Rådmanns forslag til vedtak falt enstemmig. 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommune lyser ut kr. 2 000 000 i et Grendalagsfond. 
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 Søknader må tilfredsstille kriterier som beskrevet i saken. 

 Søknader om tilskudd på mindre enn kr. 40 000 behandles administrativt og meldes som ref. 

sak til nytt hovedutvalg for kultur. Søknader over dette beløpet legges fram for en politisk 

beslutning.  

 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

    

Saksopplysninger:   

 

Kommunestyret vedtok i sitt møte 23.5.2019 å sette av kr. 2 000 000 til et grandalagsfond. Midlene 

hentes fra Havbruksfondet.  

På Frøya har vi pr. i dag registrert 22 grendalag og velforeninger som alle gjør en formidabel innsats 

for sine lokalsamfunn. I realiteten er alle innbyggere på Frøya medlem av et grendalag. 

Størrelsen på lagene er naturlig ulik nok da innbyggertallene varierer stort, men felles for dem alle er 

at de legger ned en stor innsats for å skape aktivitet og trivsel i grenda eller på øya si. 

 

Vurdering: 

 

For å skape møteplasser lokalt legger lagene ned en enorm dugnadsinnsats og store summer på å 

holde sine forsamlingshus i stand. Forsamlingshus som brukes som sosiale treffsted samtidig som 

folk i grendene har et sted å leie lokalt både til barnedåp, konfirmasjon og bryllup.  

Rådmannen er av den oppfatning at «grendalagsfondet» primært bør brukes til å fremme 

trivselstiltak i grendene med fokus på møteplasser, folkehelse og fysisk aktivitet for hele 

befolkningen, med spesielt med fokus på barn og unge.  

Nye tiltak /treffsteder må ha en universell utforming. 

I forhold til anlegg og tiltak for fremme aktivitet og fysisk helse kan søkerne kontakte kommunen 

med tanke på om tiltakene kommer inn under «nærmiljøanlegg» i ordningen for spillemidler der det 

kan søkes om tilskudd på 50% av total kostnad inntil kr. 600 000. Når det gjelder spillemidler kan 

disse søkes en gang i året, men det hindrer ikke noen i å utarbeide en søknad for godkjenning i 

kommunen. Dette kan gjøres gjennom hele året. 

Det finnes også andre tilskuddsordninger, både private og offentlige som kan kombineres med 

«grendalagsfondet». 

I tillegg til tiltak for aktivitet mener også rådmannen at det kan søkes midler til prosjekter som 

formidler lokal historie på en tilgjengelig måte for innbyggerne. 

Fondet har en total sum på kr. 2 000 000 og rådmannen finner det mest hensiktsmessig at søknadene 

behandles fortløpende, på den måten kan organisasjoner som sitter på planer få realisert disse raskt 

samt at organisasjoner og lag slipper flere frister å forholde seg til. 

 

Rådmannen mener det er flott om to eller flere organisasjoner/grendalag kan samarbeide for å 

utløse større engasjement og dugnadsinnsats. 
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Rådmannen er innstilt på at søkere kan søke om dekning av inntil 50% av tiltaket og at resten må 

dekkes gjennom egne midler, andre tilskudd og dugnadsinnsats som prises med kr. 150 pr 

persontime og kr. 300 pr med maskinelt utstyr. 

Tiltak det søkes om må i tillegg til en beskrivelse også inneholde et budsjett for tiltaket. Omsøkt tiltak 

må beskrives skriftlig, samt inneholde tegninger, kart og formelle tillatelser, for eksempel, 

byggetillatelse, grunneieravtaler, fremdriftsplan ol. 

Rådmannen mener at søknader om tilskudd på mindre enn kr. 40 000 kan behandles administrativt 

og meldes til formannskapet. Søknader over dette beløpet saksbehandles og legges fram for en 

politisk beslutning. 

Rådmannen har utarbeidet forslag til følgende kriterier: 

Grendalagsfondet – kriterier: 

Hvem kan søke: 

 Grendalag i Frøya kommune. 

 Organisasjonene må være åpne og ikke utestenge grupper eller personer på grunn av religion, etnisk 

bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk syn. 

 Organisasjonen må kunne dokumentere minst 12 medlemmer. 

 

Hva kan det søkes om: 

 Trivselstiltak i grendene, sosiale møteplasser. 

 Tilrettelegging for idrett, leik og friluftsliv. 

 Tiltak for formidling av lokal historie som er tilgjengelig for allmenheten. 

 Det kan IKKE søkes om midler til drift. 

 Tiltakene må ha universell utforming. 

 

Søknaden: 

 Må inneholde en beskrivelse og et budsjett for tiltaket. 

 Inneholde kart og formelle tillatelser, for eksempel byggetillatelse, grunneieravtale fremdriftsplan ol. 

 Oversikt over dugnad som beregnes til kr. 150 pr. persontime og kr. 300 pr. time med maskinelt 

utstyr som traktor, gravemaskin ol. 

 

Det kan søkes om: 

 Dekning av 50% av tiltaket maksimalt kr. 100 000. 

 Halvparten av innvilget tilskudd kan utbetales på forskudd, resten ved ferdigstillelse. 

 Blir ikke prosjektet realisert må utbetalt tilskudd tilbakebetales. 

 

Prioritert rekkefølge av søknader: 

1. Tiltak rettet mot barn og unge 

2. Tiltak rettet mor alle innbyggere på Frøya. 

3. Nye aktiviteter. 

 



Saknr: 146/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

05.11.2019 

Arkivsaksnr: 

16/886 

Sak nr: 

146/19 

Saksbehandler: 

Øyvor Helstad 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

146/19 Kommunestyret 05.11.2019 

 

OPPNEVNING AV REPRESENTANT OG VARA TIL VANNREGIONUTVALGET I TRØNDELAG 

(VRU)  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune velger en representant fra kommunestyret og en representant fra formannskapet til 

vannregionutvalget (VRU) i Trøndelag.  

 

Det skal velges et fast medlem og en vara. 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Kart over vannområdene i Trøndelag 

2. Brev fra Trøndelag fylkeskommune, opppnevning av representant og vara til vannregionutvalget 

 

 

Saksopplysninger:   

 

For å ivareta kommunalt ansvar og interesser skal kommunene delta i vannregionutvalget (VRU) etter 

vannforskriftens §22. Dette med hjemmel i Plan- og bygningslovens §3-2, om rett og plikt til å delta i regionalt 

planarbeid. 

 

Vannregionmyndigheten i Trøndelag anmoder alle kommuner i vannregionen om å oppnevne en politisk 

representant fra formannskapet og en vararepresentant fra kommunestyret til vannregionutvalget (VRU) så 

snart som mulig. 

 

Vannforskriften er Norges implementering av EUs vanndirektiv gjennom EØS-avtalen. 

Vannforskriften handler i korte trekk om at det er forbudt å forringe miljøtilstanden i alt vann, at alt vann 

vurderes likeverdig, at ansvaret for forvaltning av vann gjelder for alle sektormyndigheter, og at det stilles krav 

om iverksetting av tiltak der miljøtilstanden ikke er god nok. Vannforskriften er ikke til hinder for bruk av 

vann, men forutsetter at forringelse ikke skjer uansett bruk. 

 

Hvert 6. år rulleres vannforvaltningsplaner i hele Europa. Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet, 

og har ansvar for dette i Trøndelag vannregion. Planen inneholder miljømål for hver vannforekomst, disse 

fungerer som en ramme for all vannforvaltning og skal nås innen gitte frister i planen. Alle sektormyndigheter 

er ansvarlige for egen innsats for å nå miljømålene.  

 

Fylkeskommunen følger opp arbeidet som vannregionmyndighet. Vannregionutvalget (VRU) skal sikre enighet 

om miljømålene og vannforvaltningsplanen. 

Utvalget er bredt sammensatt, og består av representanter fra alle sektormyndigheter og kommuner i 

vannregionen. Normalt møtes VRU minst 1 gang i året for å arbeide med den regionale 

vannforvaltningsplanen. Fylkestinget vedtar vannforvaltningsplanen med miljømål. Kongen i statsråd 

godkjenner og gir endelig tilslutning til miljømålene. 
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Alle kommunene i Trøndelag har i forrige valgperiode hatt representanter i vannregionutvalget. 

 

Vannområdene 

Trøndelag vannregion er stor, og består av 10 vannområder og 2 grensevannområder. 

 

Fylkeskommunen/vannregionmyndigheten (VRM) har opprettet og igangsatt arbeid i vannområdene i 

Trøndelag. Det har blitt tilsatt vannområdekoordinatorer lokalt i 9 av 10 vannområder, disse ivaretar 

nedslagsfeltprinsippet og samarbeid etter vannforskriften og er en sentral faktor i forhold til å sikre vannhensyn 

i kommunalt og statlig arbeid. Vannområdene har tilbud om driftstilskudd til arbeidet fra fylkeskommunen, 

men må også betale deler av driften selv etter nærmere avtale. 

 

Videre har 8 av 10 vannområder konstituert vannområdeutvalg (VOU) som styringsgruppe for arbeidet. I 

hovedsak deltar VRU-representantene i VOU, sammen med fagressurser fra kommunene i vannområdet. 

 

Med den lokale innsatsen er det skapt stor framdrift og økt oppmerksomhet rundt arbeidet, noe som forbedrer 

det regionale arbeidet betydelig.  

 

Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen følger opp alle vannområdene på daglig basis, og bistår i 

gjennomføring av vannforskriften og den regionale vannforvaltningsplanen. 

 

Vurdering: 

 

Kommunens representanter i vannregionutvalget har tidligere vært leder og nestleder i Hovedutvalg for 

forvaltning.  

   

 

 



Saknr: 147/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

05.11.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2495 

Sak nr: 

147/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

147/19 Kommunestyret 05.11.2019 

 

OPPNEVNING AV MEDLEM OG 3 VARAREPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET I 

TRONDHEIM HAVN FOR PERIODEN 2019 - 2023  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlem velges …………………… 

 

Som vararepresenter velges: 

1. 

2. 

3. 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra Trondheim havn. 

 

Saken legges frem uten innstilling da valgnemnda har sitt første møte 04.11.19 

 



Saknr: 148/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

05.11.2019 

Arkivsaksnr: 

18/2709 

Sak nr: 

148/19 

Saksbehandler: 

Veronica Furuvik 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

148/19 Kommunestyret 05.11.2019 

 

VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER SAMT LEDER OG NESTLEDER TIL FRØYA 

ELDRE OG BRUKERRÅD FOR PERIODEN 2019 - 2023  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Til medlemmer i Frøya Eldre og Brukerråd (FEB) velges følgende:  

 

Medlemmer Varamedlemmer 

    

    

    

    

    

    

 

Valg av leder og nestleder: 

Leder Nestleder 

    

 

 

Vedlegg: 

 

1. Forslag på kandidater fra NHF 

2. Brev fra NAAF 

3. Forslag på kandidater fra Frøya Pensjonistforening 

 

Saksopplysninger:   

 

Det skal oppnevnes 3 representanter fra eldres representanter og 3 representanter fra bruker representanter.  

Brukerombudet blir det 7. medlemmet av rådet.  

 

Kommunestyret velger leder og nestleder. Rådet konstituerer seg selv utover dette. 

 

 

 



Saknr: 149/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

05.11.2019 

Arkivsaksnr: 

18/3261 

Sak nr: 

149/19 

Saksbehandler: 

Torny Dahlø Sørlie 

Arkivkode: 

G00 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

202/18 Formannskapet 04.12.2018 

149/19 Kommunestyret 05.11.2019 

 

VALG AV POLITISKE REPRESENTANTER I STYRINGSGRUPPA - MORGENDAGENS OMSORG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Rådmannen tilrår at Kommunestyret velger inn to politiske representanter fra posisjonen, og en 

representant fra  opposisjonen i styringsgruppa for «Morgendagens omsorg». Kommunestyret 

velger selv  representantene. 

 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 04.12.2018 sak 202/18 

 

Vedtak: 

Rådmannen tilrår at styringsgruppa for Morgendagens omsorg suppleres med en politisk representant fra 

opposisjonen. Opposisjonen velger selv denne representanten.  

Følgende representant ble valgt: 

Kristin Strømskag 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

Følgende forslag til representant ble fremmet av H, V og Frp: 

 

Kristin Strømskag 

 

Enstemmig. 

 

 

Saksopplysninger: 

 

På grunn av ny politisk sammensetning i kommunestyret, velges det nye politiske representanter i 

styringsgruppa. 

I 2018 ble styringsgruppa utvidet med en politisk representant fra opposisjonen for å sikre et større eierskap og 

involvering i prosjektet.  Styringsgruppa består derfor i dag av fem representanter: to representanter fra 

administrasjonen, dvs. rådmann og økonomisjef, samt to representanter fra posisjonen og en represntant fra 

opposisjonen.  

 

 



Saknr: 150/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

05.11.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2488 

Sak nr: 

150/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

150/19 Kommunestyret 05.11.2019 

 

VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL HOVEDUTVALG FOR HELSE, 

OMSORG, NAV, OPPVEKST OG KULTUR (HOOK) FOR PERIODEN 2019 - 2023  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Medlemmer Varamedlemmer 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 Som leder velges:     Som nestleder velges: 
 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Saken legges frem uten innstilling da valgnemnda har sitt første møte 04.11.19 

 

 

 

 



Saknr: 151/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

05.11.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2489 

Sak nr: 

151/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

151/19 Kommunestyret 05.11.2019 

 

VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER I HOVEDUTVALG FOR TEKNISKE OG 

ALLMENNE TJENSTER (HOTA) FOR PERIODEN 2019 - 2023  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Medlemmer Varamedlemmer 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Saken legges frem uten innstilling da valgnemnda har sitt første møte 04.11.19 

 

 

 



Saknr: 152/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

05.11.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2490 

Sak nr: 

152/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

152/19 Kommunestyret 05.11.2019 

 

VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET FOR 

PERIODEN 2019 - 2023  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som brukerrepresentant og vararepresntant i Trafikksikkerhetsutvalget velges:  

Fast representant__________________Vararepresentant:___________________ 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Saken legges frem uten innstilling da valgnemnda har sitt første møte 04.11.19 

 

Trafikksikkerhetsutvalget er sammensatt av hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst og kultur (HOOK) 

+ 1. repr. Fra eldre og brukerråd m/vara, 1. rep fra Politiet, 1. repr. Fra lokal transportør m/vara og barns repr. 

 



Saknr: 153/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

05.11.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2491 

Sak nr: 

153/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

153/19 Kommunestyret 05.11.2019 

 

VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL MENIGHETENS FELLESRÅD FOR PERIODEN 

2019 - 2023  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som formannskapets medlem i Menighetenes Fellesråd velges:  

 

Som varamedlem i Menighetenes Fellesråd velges: 
 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Saken legges frem uten innstilling da valgnemnda har sitt første møte 04.11.19 

 



Saknr: 154/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

05.11.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2492 

Sak nr: 

154/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

154/19 Kommunestyret 05.11.2019 

 

VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I 

KONTROLLUTVALGSEKRETERIATET MIDT-NORGE IKS FOR PERIODEN 2019 - 2023 

 

 

Forslag til vedtak: 

 Som fast representant og vararepresentant i Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS 

for perioden 2015 – 2019 velges:  

 

Fast representant:…………….. Vararepresentant:……………….. 
 

 

Saksopplysninger:   

 

Kontrollutvalgssekretariatet anbefaler at dette valget gjøres så snart som mulig etter valget. 

 
Saken legges frem uten innstilling da valgnemnda har sitt første møte 04.11.19 

 

 

 

 



Saknr: 155/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

05.11.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2493 

Sak nr: 

155/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

155/19 Kommunestyret 05.11.2019 

 

VALG AV RÅDGIVENDE UTVALG FOR FROAN I PERIODEN 2019 - 2023  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Som fast representant velges ……… og som vararepresentant velges …………... 

 
 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Saken legges frem uten innstilling da valgnemnda har sitt første møte 04.11.19 

 

Utvalget har som mandat å bistå forvaltningsmyndigheten i forvaltningen av  

naturvernområdene i Froan, jf ”Forskrift om vern for Froan naturreservat og  

landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning, innenfor Froøyene, Frøya kommune, Sør- 

Trøndelag ”, kap andre ledd. 
 

 



Saknr: 156/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

05.11.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2494 

Sak nr: 

156/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

156/19 Kommunestyret 05.11.2019 

 

VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL MIDT-NORGES 110 SENTRAL IKS FOR 

PERIODEN 2019 - 2023  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Som medlem velges:     Som varamedlem velges: 

 

 

 

 



Saknr: 157/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

05.11.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2498 

Sak nr: 

157/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

157/19 Kommunestyret 05.11.2019 

 

VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANTER TIL REPRESENTANTSKAPET I IKA - 

TRØNDELAG FOR PERIODEN 2019 - 2023  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som fast representant og vararepresentanter for Frøya kommun i representantskaptet i 

IKA-Trøndelag for perioden 2015-2019 velges:  

 

Fast representant:______________ 1.vara:______________ 2.vara:_______________ 
 

 

Saksopplysninger:   

 

Saken legges frem uten innstilling da valgnemnda har sitt første møte 04.11.19 

 

IKA-Trøndelag (Interkommunalt Arkiv Trøndelag) er et interkommunalt selskap, opprettet med 

hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29.januar 1999. Frøya kommune er en av 43 eiere 

fordelt på to fylkeskommuner og 41 kommuner. I tillegg til Trøndelagsfylkene er også Os i 

Hedmark medlem.  

Selskapet skal ha følgende tre organ:  

 

 

 

 

Det øverste organ for virksomheten er representantskapet, der deltakerne oppnevner sine respektive 

representanter. Hver deltaker skal ha 1 – en – representant. Valget gjelder for den kommunale 

valgperioden. Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og nestleder.  

Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter i representantskapet, mens 

representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret. 
 



Saknr: 158/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

05.11.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2500 

Sak nr: 

158/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

158/19 Kommunestyret 05.11.2019 

 

VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER SAMT LEDER OG NESTLEDER I 

VALGSTYRET FOR PERIODEN 2019 - 2023  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Saken legges frem uten innstilling da valgnemnda har sitt første møte 04.11.19 

 

 

 



Saknr: 159/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

05.11.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2511 

Sak nr: 

159/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

159/19 Kommunestyret 05.11.2019 

 

VALG AV BARNS REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT I DE FASTE UTVALG FOR 

PLANSAKER I PERIODEN 2019 - 2023  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 ……velges som barns representant i det faste planutvalget for perioden 2019 – 2023 med 

……………….. som vararepresentant. 
 

 

Saksopplysninger:   

 

Saken legges frem uten innstilling da valgnemnda har sitt første møte 04.11.19 

 

I plan og bygningsloven §§ 3–3  

 
§ 3-3. Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet  

 

Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i 

kommunen gjennom forvaltning av arealene og naturressursene i kommunen, og ved å gi grunnlag for 

gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat virksomhet.  

Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og 

bygningslovgivningen følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, 

kommuneplan og reguleringsplan. Kommunen organiserer arbeidet med den kommunale planleggingen 

etter kapittel 10 til 12 og oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for gjennomføring 

av planleggingen.  

 
Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i 

planleggingen.  

 

Kommunestyret skal sikre at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse. 

 

 

 

§ 5-1.Medvirkning  

Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er 

oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. 



Saknr: 159/19 

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 

tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal 

sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. 



Saknr: 160/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

05.11.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2506 

Sak nr: 

160/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

160/19 Kommunestyret 05.11.2019 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

 



Saknr: 161/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

05.11.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2507 

Sak nr: 

161/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

161/19 Kommunestyret 05.11.2019 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 



Saknr: 162/19 

FRØYA KOMMUNE 

Kommunestyret Møtebok 
Møtedato: 

05.11.2019 

Arkivsaksnr: 

19/2513 

Sak nr: 

162/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

162/19 Kommunestyret 05.11.2019 

 

VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL REPRESENTANTSKAPET I 

REVISJON MIDT - NORGE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som representant velges: 

Som vararepresentant velges: 

 

Vedlegg: 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Saken legges frem uten innstilling da valgnemnda har sitt første møte 04.11.19 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2505    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR MØTE 23.10.19, 

ORDINÆRT KOMMUNESTYREMØTE 24.10.19 OG KONSTITUERENDE MØTE 

24.10.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra ekstraordinært møte 23.10.19 godkjennes som framlagt. 

Protokoll fra ordinært møte 24.10.19 godkjennes som framlagt. 

Protokoll fra kostituerende møte 24.10.19 godkjennes som framlagt.  

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra ekstraordinært møte 23.10.19  

Protokoll fra ordinært møte 24.10.19  

Protokoll fra kostituerende møte 24.10.19  

 

 

 

 









































































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2508    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

REFERATSAK  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatet tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Referat fra møte i utvidet AU, orkdalsregionen 

 

 

 

 



1Referat fra møte i utvidet AU, Orkdalsregionen 20.september 2019 kl
1300-1500

Sted: Hemne kommune, rådhuset

Tilstede:

Odd Jarle Svanem, ordfører Hemne kommune

Ola Heggem, ordfører Rindal kommune

Berit Flåmo, ordfører Frøya kommune

John Lernes, ordfører Snillfjord kommune

Oddvar Indergård, ordfører Agdenes kommune

Ole L Haugen, ordfører Hitra kommune

Ola Rognskog, ordfører Halsa kommune

Are Hilstad, ordfører Meldal kommune

Oddbjørn Bang, ordfører Orkdal kommune

Jon P Husby, ordfører Skaun kommune

Ola Øye, ordfører Rennebu kommune

Jan-Yngvar Kiel, rådmann Skaun kommune /leder rådmannskollegiet i Orkdalsregionen

Ikke tilstede:

Tom Myrvold, ordfører Ørland kommune

Lilly Gunn Nyheim, ordfører Surnadal kommune

Fra sekretariatet:

Kari Frøseth, daglig leder Orkdalsregionen

Bjørn Buan, daglig leder Helsesamarbeidet i Orkdalsregionen

Sak 1) Svein Henry Berdal og Kristin G. Wangen, Orkdal kommune

Sak 2) Tor Åm,Helse Midt Norge

Sak 5) Hege Røttereng, Skaun kommune



2
Til dagsorden

Sakliste og innkalling godkjennes

Det gjøres endringer i saksrekkefølgen

Møteleder: Odd Jarle Svanem

1.Økonomisk status andre kvartal ved legevakt og ØHD-senger v/ Svein Henry Berdal og Kristin G.
Wangen, Orkdal kommune

Kommunalsjef Kristin Wangen fra Orkdal ga en oppsummering driftsforhold ved legevakt og ØHD-
sengepost.

Det har vært en økt aktivitet ved legevakta på 16 prosent, det er høyt målt ut fra et stabilt nivå de
siste årene. Årsak ukjent. Ved sengeposten har beleggsprosenten økt som følge av færre senger, fra 7
til fem.

Det vurderes innføring av et prioriteringtsverktøy (triage) ved legevakta. Kostnader ukjent. Høyt
sykefravær ved sengeposten i vår, men dette skal ha normalisert seg. Utfordringer med
legebemanning ved legevakt, både rekruttering og overføring av vakter til mindre erfarne leger.
Orkdal vurderer forslag om å legge større ansvar på samarbeidskommunene. Stabil legebemanning
ved sengepost. Økonomisk prognose peker på et litt lavere kostnadsnivå enn fjoråret, men dårligere
enn forutsatt ved inngåelse av samarbeidsavtale. Utfyllende rapportering skal skje i
rådmannskollegiets møter.

Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering

2.Ombygginger på Orkdal sjukehus, samarbeid om felles mottak og sengepost og planer for mulige
endringer i sykehusets tjenester på Orkanger v/ Tor Åm, Helse Midt Norge

Samhandlingsdirektør Tor Åm fra St Olavs hospital orienterte om status for driftsendringer og
bygningsmessige tiltak ved Orkdal sjukehus. En forventer samlokalisering av pasientmottak og
legevakt i løpet av første halvår 2020. Det forventes å gi faglig og økonomisk synergi. Sengepost vil
ikke bli samlokalisert og forventet synergi i den sammenheng forventes redusert. Akutt ortopedi
flyttes til Trondheim. En ny medisinsk spesialitet for akuttmedisin vil styrke kompetansen ved Orkdal.
Antall leger i akuttmottaket vil ikke øke. Orkdal sjukehus dreier aktiviteten mer mot planlagt
virksomhet.

Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering

3.Samarbeid i Orkdalsregionen om Helseplattformen v/ Bjørn Buan og Jan-Yngvar Kiel

Fylkesmannen har stilt midler til kommunal disponering svarende til kr 250 000 for 2019 i forbindelse
med forberedelser til Helseplattformen til Orkdalsregionens kommuner (SiO-kommunene i
Trøndelag).
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I likhet med andre kommuneregioner er det foreslått å konsentrere midlene til en felles ressurs som
kan ivareta koordineringog pådriveroppgaver for Orkdalsregionen. AU har tidligere overlatt
prosessen for 2019 til administrativ behandling, med forankring i vertskommunen Skaun og
rådmannskollegiet.

Agdenes kommune kan avstå kompetent ressurs på kort varsel, og det arbeides med snarlig
inngåelse av en tjenesteavtale. Dette opplegget er forankret i Orkdalsregionens Helselederforum.

For 2020 forventes en fordoblet støtte fra Fylkesmannen. Fra 2020 er Agdenes en del av Orkland, og
samlet betyr det at vertskommunen Skaun vurderer å lyse ut en prosjektstilling med de økonomiske
forbehold som gjelder. Sekretariatet anbefaler at kommunene begynner å sette av noe midler til sine
forberedelser til det nye helsejournalsystemet, inkludert midler til å opprettholde kontinuitet i de
koordinerende oppgavene.

Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering.

4) Oppfølging av strategiprosessen (sevedlegg)

a. Evaluering strategisk næringsplan

b. Strategiprosess Orkdalsregionen –oppfølging og drøfting

c. Ny kommunelov –prosess samarbeidsavtaler

Fra ordskiftet:

Viktig at næringsalliansen kobles på arbeidet. De må ha eierskap til prosessene
Det har manglet samhandling mellom næringsalliansen og regionrådet i oppfølging av planen
Viktig å se på andre myndigheters planer og strategier
Mye er gjort jfr. foreliggende plan. Det er snakk om en justering
Omdømme og identitet er viktig. Forslag om navneendringer.
Vi må huske at vi får nye medlemmer i regionrådet
Koble på Møre og Romsdal der det er nødvending
Kart NAV om sysselsetting –er vi flere om 5 år? Se på oppdaterte kart og demografiske
beskrivelser
Digitalisering
Kommunikasjon med lokalaviser er viktig

Vedtak:

Det gis tilslutning til utsendt notat og planer for framdrift. Næringsalliansen inviteres til neste møte i
AU.

5. Regionalt samarbeid kompetanseheving oppvekst v/ Hege Røttereng

Orientering om samarbeidet og mulig tilknytning til Orkdalsregionen.

Vedtak: Det lages et saksframlegg som beskriver organisering og kobling til regionrådet. Saken legges
fram for regionrådet 6. desember 2020.

6. Diverse orienteringer

Orientering evaluering av kreftkoordinator v/ Bjørn Buan
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I møte i Helselederforum ultimo august ga helselederne tilslutning til å anvende skjønnsmidler fra
Fylkesmannen for 2019 til en koordinert innsats for Helseplattformen.

AU fikk orientering om hovedfunn fra en evaluering av ordningen med kreftkoordinator i 2019. En
spørreundersøkelse ble rettet til øverste helseleder og til lokal kreftsykepleier i hver av SiO-
kommunene.
Alle SiO-kommuner ønsker å videreføre en ordning med regional kreftkoordinator, men med ulik
stillingsstørrelse.
Ut fra kommunesammensetningen i 2020 ønsker 4 kommuner å videreføre en ordning med 20+60
prosent. Øvrige kommuner ønsker i tillegg å opprettholde en innsats svarende til en 20 prosent
stilling. Funnene er ikke presentert for Helselederforum eller Rådmannskollegiet.

Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering

Møte slutt 1515

Skaun 3. oktober 2019

Kari Frøseth

Daglig leder / referent



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Knut Arne Strømøy Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 19/2326    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GRENDALAGSFOND  

 

Forslag til vedtak: 

 

 Frøya kommune lyser ut kr. 2 000 000 i et Grendalagsfond. 

 Søknader må tilfredsstille kriterier som beskrevet i saken. 

 Søknader om tilskudd på mindre enn kr. 40 000 behandles administrativt og meldes som 

ref. sak til nytt hovedutvalg for kultur. Søknader over dette beløpet legges fram for en 

politisk beslutning.  

 

 

Vedlegg: 

 

Ingen 

 

  

Saksopplysninger:   

 
Kommunestyret vedtok i sitt møte 23.5.2019 å sette av kr. 2 000 000 til et grandalagsfond. Midlene 

hentes fra Havbruksfondet.  

På Frøya har vi pr. i dag registrert 22 grendalag og velforeninger som alle gjør en formidabel innsats 

for sine lokalsamfunn. I realiteten er alle innbyggere på Frøya medlem av et grendalag. 

Størrelsen på lagene er naturlig ulik nok da innbyggertallene varierer stort, men felles for dem alle 

er at de legger ned en stor innsats for å skape aktivitet og trivsel i grenda eller på øya si. 

 

Vurdering: 

 
For å skape møteplasser lokalt legger lagene ned en enorm dugnadsinnsats og store summer på å 

holde sine forsamlingshus i stand. Forsamlingshus som brukes som sosiale treffsted samtidig som 

folk i grendene har et sted å leie lokalt både til barnedåp, konfirmasjon og bryllup.  

Rådmannen er av den oppfatning at «grendalagsfondet» primært bør brukes til å fremme 

trivselstiltak i grendene med fokus på møteplasser, folkehelse og fysisk aktivitet for hele 

befolkningen, med spesielt med fokus på barn og unge.  



Nye tiltak /treffsteder må ha en universell utforming. 

I forhold til anlegg og tiltak for fremme aktivitet og fysisk helse kan søkerne kontakte kommunen 

med tanke på om tiltakene kommer inn under «nærmiljøanlegg» i ordningen for spillemidler der 

det kan søkes om tilskudd på 50% av total kostnad inntil kr. 600 000. Når det gjelder spillemidler kan 

disse søkes en gang i året, men det hindrer ikke noen i å utarbeide en søknad for godkjenning i 

kommunen. Dette kan gjøres gjennom hele året. 

Det finnes også andre tilskuddsordninger, både private og offentlige som kan kombineres med 

«grendalagsfondet». 

I tillegg til tiltak for aktivitet mener også rådmannen at det kan søkes midler til prosjekter som 

formidler lokal historie på en tilgjengelig måte for innbyggerne. 

Fondet har en total sum på kr. 2 000 000 og rådmannen finner det mest hensiktsmessig at 

søknadene behandles fortløpende, på den måten kan organisasjoner som sitter på planer få 

realisert disse raskt samt at organisasjoner og lag slipper flere frister å forholde seg til. 

 

Rådmannen mener det er flott om to eller flere organisasjoner/grendalag kan samarbeide for å 

utløse større engasjement og dugnadsinnsats. 

Rådmannen er innstilt på at søkere kan søke om dekning av inntil 50% av tiltaket og at resten må 

dekkes gjennom egne midler, andre tilskudd og dugnadsinnsats som prises med kr. 150 pr 

persontime og kr. 300 pr med maskinelt utstyr. 

Tiltak det søkes om må i tillegg til en beskrivelse også inneholde et budsjett for tiltaket. Omsøkt 

tiltak må beskrives skriftlig, samt inneholde tegninger, kart og formelle tillatelser, for eksempel, 

byggetillatelse, grunneieravtaler, fremdriftsplan ol. 

Rådmannen mener at søknader om tilskudd på mindre enn kr. 40 000 kan behandles administrativt 

og meldes til formannskapet. Søknader over dette beløpet saksbehandles og legges fram for en 

politisk beslutning. 

Rådmannen har utarbeidet forslag til følgende kriterier: 

Grendalagsfondet – kriterier: 

Hvem kan søke: 

 Grendalag i Frøya kommune. 

 Organisasjonene må være åpne og ikke utestenge grupper eller personer på grunn 

av religion, etnisk bakgrunn, sosial tilhørighet eller politisk syn. 

 Organisasjonen må kunne dokumentere minst 12 medlemmer. 

 

Hva kan det søkes om: 

 Trivselstiltak i grendene, sosiale møteplasser. 

 Tilrettelegging for idrett, leik og friluftsliv. 

 Tiltak for formidling av lokal historie som er tilgjengelig for allmenheten. 

 Det kan IKKE søkes om midler til drift. 

 Tiltakene må ha universell utforming. 



 

Søknaden: 

 Må inneholde en beskrivelse og et budsjett for tiltaket. 

 Inneholde kart og formelle tillatelser, for eksempel byggetillatelse, grunneieravtale 

fremdriftsplan ol. 

 Oversikt over dugnad som beregnes til kr. 150 pr. persontime og kr. 300 pr. time 

med maskinelt utstyr som traktor, gravemaskin ol. 

 

Det kan søkes om: 

 Dekning av 50% av tiltaket maksimalt kr. 100 000. 

 Halvparten av innvilget tilskudd kan utbetales på forskudd, resten ved ferdigstillelse. 

 Blir ikke prosjektet realisert må utbetalt tilskudd tilbakebetales. 

 

Prioritert rekkefølge av søknader: 

1. Tiltak rettet mot barn og unge 

2. Tiltak rettet mor alle innbyggere på Frøya. 

3. Nye aktiviteter. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Øyvor Helstad Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 16/886    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

OPPNEVNING AV REPRESENTANT OG VARA TIL VANNREGIONUTVALGET I 

TRØNDELAG (VRU)  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune velger en representant fra kommunestyret og en representant fra 

formannskapet til vannregionutvalget (VRU) i Trøndelag.  

 

Det skal velges et fast medlem og en vara. 

 

 

Vedlegg: 

1. Kart over vannområdene i Trøndelag 

2. Brev fra Trøndelag fylkeskommune, opppnevning av representant og vara til 

vannregionutvalget 

 

Saksopplysninger:   

For å ivareta kommunalt ansvar og interesser skal kommunene delta i vannregionutvalget 

(VRU) etter vannforskriftens §22. Dette med hjemmel i Plan- og bygningslovens §3-2, om 

rett og plikt til å delta i regionalt planarbeid. 

 

Vannregionmyndigheten i Trøndelag anmoder alle kommuner i vannregionen om å oppnevne 

en politisk representant fra formannskapet og en vararepresentant fra kommunestyret til 

vannregionutvalget (VRU) så snart som mulig. 

 

Vannforskriften er Norges implementering av EUs vanndirektiv gjennom EØS-avtalen. 

Vannforskriften handler i korte trekk om at det er forbudt å forringe miljøtilstanden i alt vann, 

at alt vann vurderes likeverdig, at ansvaret for forvaltning av vann gjelder for alle 

sektormyndigheter, og at det stilles krav om iverksetting av tiltak der miljøtilstanden ikke er 

god nok. Vannforskriften er ikke til hinder for bruk av vann, men forutsetter at forringelse 

ikke skjer uansett bruk. 

 

Hvert 6. år rulleres vannforvaltningsplaner i hele Europa. Trøndelag fylkeskommune er 

vannregionmyndighet, og har ansvar for dette i Trøndelag vannregion. Planen inneholder 

miljømål for hver vannforekomst, disse fungerer som en ramme for all vannforvaltning og skal 



nås innen gitte frister i planen. Alle sektormyndigheter er ansvarlige for egen innsats for å nå 

miljømålene.  

 

Fylkeskommunen følger opp arbeidet som vannregionmyndighet. Vannregionutvalget (VRU) 

skal sikre enighet om miljømålene og vannforvaltningsplanen. 

Utvalget er bredt sammensatt, og består av representanter fra alle sektormyndigheter og 

kommuner i vannregionen. Normalt møtes VRU minst 1 gang i året for å arbeide med den 

regionale vannforvaltningsplanen. Fylkestinget vedtar vannforvaltningsplanen med miljømål. 

Kongen i statsråd godkjenner og gir endelig tilslutning til miljømålene. 

Alle kommunene i Trøndelag har i forrige valgperiode hatt representanter i 

vannregionutvalget. 

 

Vannområdene 

Trøndelag vannregion er stor, og består av 10 vannområder og 2 grensevannområder. 

 

Fylkeskommunen/vannregionmyndigheten (VRM) har opprettet og igangsatt arbeid i 

vannområdene i Trøndelag. Det har blitt tilsatt vannområdekoordinatorer lokalt i 9 av 10 

vannområder, disse ivaretar nedslagsfeltprinsippet og samarbeid etter vannforskriften og er en 

sentral faktor i forhold til å sikre vannhensyn i kommunalt og statlig arbeid. Vannområdene 

har tilbud om driftstilskudd til arbeidet fra fylkeskommunen, men må også betale deler av 

driften selv etter nærmere avtale. 

 

Videre har 8 av 10 vannområder konstituert vannområdeutvalg (VOU) som styringsgruppe 

for arbeidet. I hovedsak deltar VRU-representantene i VOU, sammen med fagressurser fra 

kommunene i vannområdet. 

 

Med den lokale innsatsen er det skapt stor framdrift og økt oppmerksomhet rundt arbeidet, 

noe som forbedrer det regionale arbeidet betydelig.  

 

Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen følger opp alle vannområdene på daglig basis, 

og bistår i gjennomføring av vannforskriften og den regionale vannforvaltningsplanen. 

 

Vurdering: 

Kommunens representanter i vannregionutvalget har tidligere vært leder og nestleder i 

Hovedutvalg for forvaltning.  
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Trøndelag fylkeskommune   
Seksjon Plan  
 

 

Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste 

nedenfor. 

 

   

   

    

 

   

 

 

   

Vår dato: 09.10.2019 Vår referanse: 201873447-10 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Bendik Eithun Halgunset 

     

Kart over vannområdene i Trøndelag. Manglende 
vedlegg til brev av 19.09.19 om oppnevning av 
representant og vara til vannregionutvalget i 
Trøndelag (VRU) 

Vi viser til brev av 19.09.19 med referanse 201873447-9, og henvisning til kart med 

oversikt over vannområdene i Trøndelag vannregion. Vi beklager at dette falt ut i 

oversendelsen. 

Kartet er et forslag til ny inndeling av vannområdene som inngår i planprogrammet. 

Endringer følger av kommunesammenslåinger, og berører Søndre Fosen og 

Orklavassdraget vannområde. Inndelingen er ikke endelig vedtatt, dette skjer i 

vannregionutvalget kommende møte. Møtedato er ikke satt. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Vigdis Espnes Landheim   Bendik Eithun Halgunset 

Seksjonsleder plan    Rådgiver for Trøndelag vannregion   

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

 

Vedlegg: 

Kart over vannområdene i Trøndelag. Manglende vedlegg til brev av 19.09.19 om 

oppnevning av representant og vara til vannregionutvalget i Trøndelag (VRU) 

 

 

 

 

Mottakere:  

KLÆBU KOMMUNE 

FRØYA KOMMUNE 

MALVIK KOMMUNE 

Flatanger kommune 

OPPDAL KOMMUNE 
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MIDTRE GAULDAL KOMMUNE 

MELHUS KOMMUNE 

INDERØY KOMMUNE 

ØRLAND KOMMUNE 

SKAUN KOMMUNE 

HEMNE KOMMUNE 

NAMDALSEID KOMMUNE 

RENNEBU KOMMUNE 

SNÅSA KOMMUNE 

ORKDAL KOMMUNE 

MELDAL KOMMUNE 

GRONG KOMMUNE 

LIERNE KOMMUNE 

NAMSSKOGAN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN 

TYDAL KOMMUNE 

VIKNA KOMMUNE 

INDRE FOSEN KOMMUNE 

VERDAL KOMMUNE 

HITRA KOMMUNE 

ÅFJORD KOMMUNE 

SNILLFJORD KOMMUNE 

ROAN KOMMUNE 

STEINKJER KOMMUNE 

NAMSOS KOMMUNE 

HOLTÅLEN KOMMUNE 

SELBU KOMMUNE 

HØYLANDET KOMMUNE 

MERÅKER KOMMUNE 

OVERHALLA KOMMUNE 

LEVANGER KOMMUNE 

FROSTA KOMMUNE 

VERRAN KOMMUNE 

AGDENES KOMMUNE 

TYNSET KOMMUNE 

RØYRVIK KOMMUNE 

STJØRDAL KOMMUNE 

OSEN KOMMUNE 

FOSNES KOMMUNE 

BJUGN KOMMUNE 

NÆRØY KOMMUNE 

TRONDHEIM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

LEKA KOMMUNE TEKNISK, LANDBRUK OG MILJØ  

 

Kopimottakere:  

Kari Anne Solberg 

Martin Georg Hanssen 

Odd Lykkja 

Lise Hatten 

Bjørn Borge Skei 

Aud Sylvi Tellesbø 
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Fredrik Vaadal 

DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG 

STATENS VEGVESEN 

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 

FISKERIDIREKTORATET REGION MIDT 

JERNBANEDIREKTORATET 

MATTILSYNET REGION MIDT 

KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR ÅLESUND  

 



 

 
Trøndelag fylkeskommune   
Seksjon Plan  
 

 

FRØYA KOMMUNE 

Postboks 152 

7261 SISTRANDA 

  

 

   

 

 

   

  

Vår dato: 19.09.2019 Vår referanse: 201873447-9 Vår saksbehandler: 

Deres dato:    Deres referanse:    Bendik Eithun Halgunset 

     

Oppnevning av representant og vara til 
vannregionutvalget i Trøndelag (VRU) 

Trøndelag fylkeskommune er vannregionmyndighet for Trøndelag vannregion. Se 

vedlegg 1 for oversiktskart. 

Vi ber herved om at kommunene i vannregionen foretar oppnevning av 

representant og vararepresentant til vannregionutvalget i Trøndelag (VRU). 

Regionale statlige etater kan også endre oppnevning om det ønskes.  

For å ivareta kommunalt ansvar og interesser skal kommunene delta i 

vannregionutvalget (VRU) etter vannforskriftens §22. Dette med hjemmel i Plan- og 

bygningslovens §3-2, om rett og plikt til å delta i regionalt planarbeid. 

Vannregionmyndigheten i Trøndelag anmoder med dette alle kommuner i vannregionen 

om å oppnevne en politisk representant fra formannskapet og en vararepresentant fra 

kommunestyret til vannregionutvalget (VRU) så snart som mulig.  

VRU-representantene blir kommunens representant i vannområdeutvalget (VOU). Se 

vedlegg 1 for nærmere oversikt over vannområdene og kommunegrensene. 

De kommunene som allerede har oppnevnt representanter etter kommunevalget i 2019 

bes se bort fra denne henvendelsen. Der kommunesammenslåing er aktuelt ber vi om at 

oppnevning følger de grensene som blir gjeldende fra 01.01.2020.  

Vi ønsker skriftlig tilbakemelding om representantene om dette ikke er sendt tidligere. 

Adressen er:  

Trøndelag fylkeskommune 

Fylkets hus 

Postboks 2560 

7735 Steinkjer 

postmottak@trondelagfylke.no, med kopi til benhal@trondelagfylke.no.  



 

 Trøndelag fylkeskommune 
 Seksjon Plan 

Dokumentnr.: 201873447-9 side 2 av 4 

 

 

Bakgrunn 

Vannforskriften er Norges implementering av EUs vanndirektiv gjennom EØS-avtalen. 
Vannforskriften handler i korte trekk om at det er forbudt å forringe miljøtilstanden i alt 
vann, at alt vann vurderes likeverdig, at ansvaret for forvaltning av vann gjelder for alle 
sektormyndigheter, og at det stilles krav om iverksetting av tiltak der miljøtilstanden ikke 
er god nok. Vannforskriften er ikke til hinder for bruk av vann, men forutsetter at 
forringelse ikke skjer uansett bruk.  

Hvert 6. år rulleres vannforvaltningsplaner i hele Europa. Trøndelag fylkeskommune er 
vannregionmyndighet, og har ansvar for dette i Trøndelag vannregion. Planen inneholder 
miljømål for hver vannforekomst, disse fungerer som en ramme for all vannforvaltning og 
skal nås innen gitte frister i planen. Alle sektormyndigheter er ansvarlige for egen innsats 
for å nå miljømålene. Fylkeskommunen følger opp arbeidet som vannregionmyndighet. 

Vannregionutvalget, VRU, skal sikre enighet om miljømålene og vannforvaltningsplanen. 
Utvalget er bredt sammensatt, og består av representanter fra alle sektormyndigheter og 
kommuner i vannregionen. Normalt møtes VRU minst 1 gang i året for å arbeide med den 
regionale vannforvaltningsplanen. Fylkestinget vedtar vannforvaltningsplanen med 
miljømål. Kongen i statsråd godkjenner og gir endelig tilslutning til miljømålene. 

Alle kommunene i Trøndelag har i forrige valgperiode hatt representanter i 
vannregionutvalget.  

Vannområdene 

Trøndelag vannregion er stor, og består av 10 vannområder + 2 grensevannområder. 
Fylkeskommunen/vannregionmyndigheten (VRM) har arbeidet hardt for å få opprettet og 
igangsatt arbeid i vannområdene i Trøndelag de siste årene. Det har derfor blitt tilsatt 
vannområdekoordinatorer lokalt i 9 av 10 vannområder pr. 19.09.19, disse ivaretar 
nedslagsfeltprinsippet og samarbeid etter vannforskriften og er en sentral faktor i forhold 
til å sikre vannhensyn i kommunalt og statlig arbeid. Vannområdene har tilbud om 
driftstilskudd til arbeidet fra fylkeskommunen, men må også betale deler av driften selv 
etter nærmere avtale.  

Inn-Trøndelag vannområde er det siste området uten koordinator, men det lyses ut 
stilling der i løpet av høsten 2019. 

Koordinatorene er:  

Vannområde Koordinator 
Vertskommune/ 
arbeidsgiver 

Stillingsandel 
VOU  
konstituert 

Søndre Fosen Kari Anne Solberg1 Hemne (Heim) 50% Ja 

Orklavassdraget Odd Lykkja Meldal (Orkland) 50% Ja 

Gaulavassdraget 
Lise Hatten Malvik 100% 

Ja 

Nea-
Nidelvvassdraget 

Ja 

                                                
1 Fratrer høsten 2019, nytt navn kommer. 
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Stjørdalsvassdraget Bjørn Borge Skei Stjørdal 50% Ja 

Nordre Fosen Aud Sylvi Tellesbø Indre Fosen 50% Ja 

Namsenvassdraget 

Fredrik Vaadal Namdal regionråd 100% 

Ja 

Ytre Namdal Ja 

Ytre Namsen Nei 

Inn-Trøndelag - Utlyses høst 2019 100% Nei 

Videre har 8 av 10 vannområder konstituert vannområdeutvalg, VOU, som styringsgruppe 
for arbeidet. I hovedsak deltar VRU-representantene i VOU, sammen med fagressurser fra 
kommunene i vannområdet. 

Med den lokale innsatsen er det skapt stor framdrift og økt oppmerksomhet rundt 
arbeidet, noe som forbedrer det regionale arbeidet betydelig. Vi ønsker derfor å takke 
kommunene for innsatsviljen og prioriteringen av arbeidet, og ønsker å bidra til å 
opprettholde dette framover.  

Vannregionmyndigheten og fylkeskommunen følger opp alle vannområdene på daglig 
basis, og bistår i gjennomføring av vannforskriften og den regionale 
vannforvaltningsplanen. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Vigdis Espnes Landheim   Bendik Eithun Halgunset 

Seksjonsleder plan    Rådgiver for Trøndelag vannregion 

   

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent 

 

 

 

Mottakere:  

KLÆBU KOMMUNE 

FRØYA KOMMUNE 

MALVIK KOMMUNE 

Flatanger kommune 

OPPDAL KOMMUNE 

MIDTRE GAULDAL KOMMUNE 

MELHUS KOMMUNE 

INDERØY KOMMUNE 

ØRLAND KOMMUNE 

SKAUN KOMMUNE 

HEMNE KOMMUNE 

NAMDALSEID KOMMUNE 

RENNEBU KOMMUNE 

SNÅSA KOMMUNE 

ORKDAL KOMMUNE 

MELDAL KOMMUNE 

GRONG KOMMUNE 
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LIERNE KOMMUNE 

NAMSSKOGAN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJONEN 

TYDAL KOMMUNE 

VIKNA KOMMUNE 

INDRE FOSEN KOMMUNE 

VERDAL KOMMUNE 

HITRA KOMMUNE 

ÅFJORD KOMMUNE 

SNILLFJORD KOMMUNE 

ROAN KOMMUNE 

STEINKJER KOMMUNE 

NAMSOS KOMMUNE 

HOLTÅLEN KOMMUNE 

SELBU KOMMUNE 

HØYLANDET KOMMUNE 

MERÅKER KOMMUNE 

OVERHALLA KOMMUNE 

LEVANGER KOMMUNE 

FROSTA KOMMUNE 

VERRAN KOMMUNE 

AGDENES KOMMUNE 

TYNSET KOMMUNE 

RØYRVIK KOMMUNE 

STJØRDAL KOMMUNE 

OSEN KOMMUNE 

FOSNES KOMMUNE 

BJUGN KOMMUNE 

NÆRØY KOMMUNE 

TRONDHEIM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON 

LEKA KOMMUNE TEKNISK, LANDBRUK OG MILJØ  

 

Kopimottakere:  

Kari Anne Solberg 

Martin Georg Hanssen 

Odd Lykkja 

Lise Hatten 

Bjørn Borge Skei 

Aud Sylvi Tellesbø 

Fredrik Vaadal 

DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING MED BERGMESTEREN FOR SVALBARD 

FYLKESMANNEN I TRØNDELAG 

STATENS VEGVESEN 

NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 

FISKERIDIREKTORATET REGION MIDT 

JERNBANEDIREKTORATET 

MATTILSYNET REGION MIDT 

KYSTVERKET AVD HOVEDKONTOR ÅLESUND  

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2495    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

OPPNEVNING AV MEDLEM OG 3 VARAREPRESENTANTER TIL 

REPRESENTANTSKAPET I TRONDHEIM HAVN FOR PERIODEN 2019 - 2023  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som medlem velges …………………… 

 

Som vararepresenter velges: 

1. 

2. 

3. 

 

Vedlegg: 

 

Brev fra Trondheim havn. 

 

Saken legges frem uten innstilling da valgnemnda har sitt første møte 04.11.19 

 

 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Veronica Furuvik Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 18/2709    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER SAMT LEDER OG 

NESTLEDER TIL FRØYA ELDRE OG BRUKERRÅD FOR PERIODEN 2019 - 2023 

 

 

Forslag til vedtak: 

Til medlemmer i Frøya Eldre og Brukerråd (FEB) velges følgende:  

 

Medlemmer Varamedlemmer 

  

  

  

  

  

  

 

Valg av leder og nestleder: 

Leder Nestleder 

  

 

 

 

Vedlegg: 

 

1. Forslag på kandidater fra NHF 

2. Brev fra NAAF 

3. Forslag på kandidater fra Frøya Pensjonistforening 

 

Saksopplysninger:   

 

Det skal oppnevnes 3 representanter fra eldres representanter og 3 representanter fra bruker 

representanter.  Brukerombudet blir det 7. medlemmet av rådet.  

 

Kommunestyret velger leder og nestleder. Rådet konstituerer seg selv utover dette. 

 

 

 

 



 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Torny Dahlø Sørlie Arkiv: G00  

Arkivsaksnr.: 18/3261    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

VALG AV POLITISKE REPRESENTANTER I STYRINGSGRUPPA - 

MORGENDAGENS OMSORG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Rådmannen tilrår at Kommunestyret velger inn to politiske representanter fra posisjonen, og en 

representant fra  opposisjonen i styringsgruppa for «Morgendagens omsorg». Kommunestyret 

velger selv  representantene. 

 

 

 

Saksopplysninger: 

På grunn av ny politisk sammensetning i kommunestyret, velges det nye politiske 

representanter i styringsgruppa. 

I 2018 ble styringsgruppa utvidet med en politisk representant fra opposisjonen for å sikre et 

større eierskap og involvering i prosjektet.  Styringsgruppa består derfor i dag av fem 

representanter: to representanter fra administrasjonen, dvs. rådmann og økonomisjef, samt to 

representanter fra posisjonen og en represntant fra opposisjonen.  

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2488    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER TIL HOVEDUTVALG FOR 

HELSE, OMSORG, NAV, OPPVEKST OG KULTUR (HOOK) FOR PERIODEN 

2019 - 2023 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Medlemmer Varamedlemmer 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 Som leder velges:     Som nestleder velges: 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Saken legges frem uten innstilling da valgnemnda har sitt første møte 04.11.19 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2489    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER I HOVEDUTVALG FOR 

TEKNISKE OG ALLMENNE TJENSTER (HOTA) FOR PERIODEN 2019 - 2023 

 

 

 

 

Medlemmer Varamedlemmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Saken legges frem uten innstilling da valgnemnda har sitt første møte 04.11.19 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2490    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL 

TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET FOR PERIODEN 2019 - 2023 

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som brukerrepresentant og vararepresntant i Trafikksikkerhetsutvalget velges:  

Fast representant__________________Vararepresentant:___________________ 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Saken legges frem uten innstilling da valgnemnda har sitt første møte 04.11.19 

 

Trafikksikkerhetsutvalget er sammensatt av hovedutvalg for helse, omsorg, NAV, oppvekst 

og kultur (HOOK) + 1. repr. Fra eldre og brukerråd m/vara, 1. rep fra Politiet, 1. repr. Fra 

lokal transportør m/vara og barns repr. 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2491    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL MENIGHETENS FELLESRÅD FOR 

PERIODEN 2019 - 2023  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som formannskapets medlem i Menighetenes Fellesråd velges:  

 

Som varamedlem i Menighetenes Fellesråd velges: 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Saken legges frem uten innstilling da valgnemnda har sitt første møte 04.11.19 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2492    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL 

REPRESENTANTSKAPET I KONTROLLUTVALGSEKRETERIATET MIDT-

NORGE IKS FOR PERIODEN 2019  

 

 

Forslag til vedtak: 

Som fast representant og vararepresentant i Kontrollutvalgssekretariatet Midt-Norge IKS 

for perioden 2015 – 2019 velges:  

 

Fast representant:…………….. Vararepresentant:……………….. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Kontrollutvalgssekretariatet anbefaler at dette valget gjøres så snart som mulig etter valget. 

 

Saken legges frem uten innstilling da valgnemnda har sitt første møte 04.11.19 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2493    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

VALG AV RÅDGIVENDE UTVALG FOR FROAN I PERIODEN 2019 - 2023  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Som fast representant velges ……… og som vararepresentant velges …………... 

 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Saken legges frem uten innstilling da valgnemnda har sitt første møte 04.11.19 

 

Utvalget har som mandat å bistå forvaltningsmyndigheten i forvaltningen av  

naturvernområdene i Froan, jf ”Forskrift om vern for Froan naturreservat og  

landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning, innenfor Froøyene, Frøya kommune, 

Sør- Trøndelag ”, kap andre ledd. 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2494    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

VALG AV MEDLEM OG VARAMEDLEM TIL MIDT-NORGES 110 SENTRAL IKS 

FOR PERIODEN 2019 - 2023  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 Som medlem velges:     Som varamedlem velges: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2498    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANTER TIL 

REPRESENTANTSKAPET I IKA - TRØNDELAG FOR PERIODEN 2019 - 20123  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

Som fast representant og vararepresentanter for Frøya kommun i representantskaptet i 

IKA-Trøndelag for perioden 2015-2019 velges:  

 

Fast representant:______________ 1.vara:______________ 2.vara:_______________ 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Saken legges frem uten innstilling da valgnemnda har sitt første møte 04.11.19 

 

IKA-Trøndelag (Interkommunalt Arkiv Trøndelag) er et interkommunalt selskap, opprettet med 

hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29.januar 1999. Frøya kommune er en av 43 eiere 

fordelt på to fylkeskommuner og 41 kommuner. I tillegg til Trøndelagsfylkene er også Os i 

Hedmark medlem.  

Selskapet skal ha følgende tre organ:  

 

 

 

 

Det øverste organ for virksomheten er representantskapet, der deltakerne oppnevner sine 

respektive representanter. Hver deltaker skal ha 1 – en – representant. Valget gjelder for den 

kommunale valgperioden. Representantskapet konstituerer seg selv og velger selv sin leder og 

nestleder.  

Deltakerne har instruksjonsmyndighet overfor sine representanter i representantskapet, mens 

representantskapet har instruksjons- og omgjøringsmyndighet overfor styret. 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2500    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

VALG AV MEDLEMMER OG VARAMEDLEMMER SAMT LEDER OG 

NESTLEDER I VALGSTYRET FOR PERIODEN 2019 - 2012  

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Saken legges frem uten innstilling da valgnemnda har sitt første møte 04.11.19 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2511    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

VALG AV BARNS REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT I DE FASTE 

UTVALG FOR PLANSAKER I PERIODEN 2019 - 2023  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

 

 ……velges som barns representant i det faste planutvalget for perioden 2019 – 2023 med 

……………….. som vararepresentant. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Saken legges frem uten innstilling da valgnemnda har sitt første møte 04.11.19 

 

I plan og bygningsloven §§ 3–3  

 
§ 3-3. Kommunens planoppgaver og planleggingsmyndighet  

 

Kommunal planlegging har til formål å legge til rette for utvikling og samordnet oppgaveløsning i 

kommunen gjennom forvaltning av arealene og naturressursene i kommunen, og ved å gi grunnlag for 

gjennomføring av kommunal, regional, statlig og privat virksomhet.  

Kommunestyret selv har ledelsen av den kommunale planleggingen og skal sørge for at plan- og 

bygningslovgivningen følges i kommunen. Kommunestyret skal vedta kommunal planstrategi, 

kommuneplan og reguleringsplan. Kommunen organiserer arbeidet med den kommunale planleggingen 

etter kapittel 10 til 12 og oppretter de utvalg og treffer de tiltak som finnes nødvendig for 

gjennomføring av planleggingen.  

 
Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i 

planleggingen.  

 

Kommunestyret skal sikre at kommunen har tilgang til nødvendig planfaglig kompetanse. 

 

 

 

§ 5-1.Medvirkning  



Enhver som fremmer planforslag, skal legge til rette for medvirkning. Kommunen skal påse at dette er 

oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private. 

Kommunen har et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell 

tilrettelegging, herunder barn og unge. Grupper og interesser som ikke er i stand til å delta direkte, skal 

sikres gode muligheter for medvirkning på annen måte. 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2506    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2507    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/2513    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

VALG AV REPRESENTANT OG VARAREPRESENTANT TIL 

REPRESENTANTSKAPET I REVISJON MIDT - NORGE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Som representant velges: 

Som vararepresentant velges: 

 

 

Vedlegg: 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Saken legges frem uten innstilling da valgnemnda har sitt første møte 04.11.19 
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