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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 02.02.2021  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 02.02.2021 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 02.02.2021. 
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KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

 

 Strategisk næringsplan, status ved Kitt J. Hansen  

 Sluttregnskap gang og sykkelveien Sistranda/Hamarvik v. Andreas Kvingedal/Ann Magritt 

Glørstad 

 Status Covid-19 

 Status næringssaker fra siste møte 

 Evt. andre orienteringer 
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ORDFØRERS ORIENTERING  
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RULLERING AV PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyet tar rullering av plan for kommunal beredskapsledelse til orientering.  

 

 

Vedlegg: 

 

1. Plan for kommunal beredskapsledelse 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap er svært viktig. Det er mange aktører som spiller avgjørende 

roller i dette arbeidet og kommunen er avhengig av god kommunikasjon, klare ansvarslinjer og god 

samhandling for å lykkes i beredskapsarbeidet. 

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

Kravet er å sikre et systematisk og helhetlig samfunnsikkerhetsarbeid. 

 

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

Beredskapsplikt: 

 

«Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens sikkerhet og trygghet 

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

lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen og spiller en avgjørende rolle i alt beredskapsarbeid» 

 

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

utarbeidet av kommunens forskjellige virksomheter, utgjør kommunens totale beredskapsplanverk. 

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

normalrisiko og normalbelastning i fredstid. 

 
Bakgrunn for at saken kommer til politisk behandling handler om at den øverste administrative ledelse er 
endret, og den kommunale beredskapsplanen må samsvare med organisasjonen, ansvar, myndighet og roller. 
I tillegg har Personalsjef og kommuneoverlege fått fast plass i kommunens beredskapsledelse.  
 

Vurdering: 

 

Kommunedirektørens vurdering er at ledelsen av organisasjonen Frøya kommune er endret og plan for 

kommunal beredskapsledelse må samsvare med kommunens ledelse.  

 

Forhold til overordna planverk: 
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Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2027: Frøya – et trygt sted å leve.  

Delmål:  

 Ha god beredskap mot aktuelle kriser og uønskede hendelser. 

 Kommunens planer for overordnet krisehåndtering og virksomhetenes beredskapsplaner holdes 

oppdatert til enhver tid. 
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/ Kommunestyret  

 

FIBERUTBYGGING PÅ FRØYA - PRIORITERINGER 2021  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Prioriteringen for fiberutbygging på Frøya i 2021 er som følger: 

 

Prioritet 1: Prosjekt med områdenavn Stølan 

Prioritet 2: Prosjekt med områdenavn Klubben 

Prioritet 3: Prosjekt med områdenavn Dyrøya 

Prioritet 4: Prosjekt med områdenavn Valen 

Prioritet 5: Prosjekt med områdenavn Uttian 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om offentlige bredbåndsmidler 

 

Saksopplysninger:   

 

I formannskapet 03.03.20 orienterte kommunedirektøren om prioriteringene som kommunen skulle sende inn 

for å søke om NKOM midler for 2020 (søknaden ligger vedlagt). 

 

I utgangspunktet skulle dette avgjøres første halvår 2020, men fylkeskommunen har utsatt vedtaket om dette, 

og melder nå at avgjørelsen for tildelingen av disse midlene vil komme først i mars 2021 

 

Vurdering: 

 

Kommunens andel ved utbygging av fiber i et området i samarbeid med fylket og NKOM, vil være ca. 25% av 

totalkostnaden. Kommunedirektørens vurdering har derfor vært å vente på denne beslutningen før kommunen 

bruker mer ressurser på å planlegge utbygging av fiber i kommunen. Fylkeskommunens «sendrektighet» har 

derfor utsatt all planlegging av utbygging av fiber i kommunens regi.  

 

Den relative lave kostnadsandelen kommunen må bistå med i en utbygging sammen med fylkeskommunen gjør 

det fornuftig å vente på denne beslutningen. Det vil også utlyses NKOM midler for 2021, og kommunen må 

vurdere om det er ønskelig å gå videre med planlegging av utbygging på Frøya alene eller om det skal søkes om 

NKOM midler også i årene som kommer. 

 

Områdene som kommunen søkte om midler, ble prioritert i denne rekkefølgen: 

 

Prioritet 1: Prosjekt med områdenavn Stølan 

Prioritet 2: Prosjekt med områdenavn Klubben 

Prioritet 3: Prosjekt med områdenavn Dyrøya 

Prioritet 4: Prosjekt med områdenavn Valen 
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Prioritet 5: Prosjekt med områdenavn Uttian 

 

Under vises områdene merket i kartet. Området merket med gult er under utbygging i samarbeid med 

fylkeskommunen. Områder som allerede er utbygd er ikke merket i kartet.  

 

 
 

 

Kommunedirektøren foreslår å opprettholde prioriteringsrekkefølgen.  

 

Kommunedirektøren foreslår også at kommunen skal kunne vurdere i bli med på utbygging i andre områder 

enn de prioriterte, hvis dette kommer sammen med et initiativ fra privat næringsliv eller fylkeskommunal regi, 

og kostnadsfordelingen på prosjektet er tilnærmet lik slik den er ved et NKOM prosjekt. Kommunedirektøren 

vil forløpende orientere om eventuelle slike saker. 

 

Kommunedirektøren har også hatt en parallell strategi, der kommune har bedt Telenor om pris på utbygging av 

de prioriterte områdene (ikke mottatt svar pr d.d. på mer enn ett område selv med gjentatte purringer). 

Kommunen har kun fått tilbakemelding på deler av området 1, Stølan. Kommunedirektøren avventer 

beslutningen hos fylkeskommunen før det gjøres mer her, da dette området har 1.prioritet i søknaden.  

 

Kommunedirektøren har hatt et møte med Sodvin, en strøm og nettleverandør, med hovedkontor på 

Kyrksæterøra, som nå bygger ut fiber på Hitra. De ga tilbakemelding på at Frøya pr d.d. ikke er 1.prioritert hos 

dem, da de nå fokuserer på utbyggingen på Hitra. De ga imidlertid tilbakemelding på at en utbygging av hele 

Frøya i samarbeid med kommunen er interessant. Kommunedirektøren planlegger å fortsette denne dialogen, 

når beslutningen fra fylkeskommunen på NKOM midlene foreligger. 

 

Kommunedirektøren planlegger også et møte med andre potensielle utbyggere, og jobber for å ha et møte med 

NTE, og Telenor for å kartlegge hvilke planer de har for utbygging på Frøya. NTE er ikke en aktør innen dette 

på Frøya i dag, men er en stor aktør nord i fylket. Kommunedirektøren planlegger derfor å invitere dem til et 

møte for å informere om Frøya og høre om deres utbyggingsplaner. 

 

I februar 2020 hadde kommunen et møte med Telenor, for å høre om deres planer, og de ga uttrykk i det møtet 

at de er ferdig med kommersiell utbygging på Frøya, og at all annen utbygging må skje i samarbeid med andre 

aktører, private eller offentlige. Kommunedirektøren ønsker å følge opp dette møtet, og vil gjøre det så raskt 

kommunen får avgjørelsen på NKOM midlene.  
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DEBATTHEFTE 2021 - KS SPØR  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hva er det viktigste kommunene/fylkeskommunene gjør for å lykkes med nødvendig omstilling?   

 

Frøya kommune mener at det å sette seg hensiktsmessige mål og beskrive gevinsten med omstilling må 

gjøres først, før nødvendig omstilling gjennomføres. Det er i tillegg viktig å sikre eierskap i prosessen 

gjennom involvering og fortløpende evaluering. I tillegg det å høste av andre kommuners erfaringer 

gjennom å delta i nettverk vil være av stor betydning. Vi må tørre å ha ett langtidsperspektiv og at 

omstillinger ikke nødvendigvis kan måles om denne har lyktes før det har gått år. I tillegg mener Frøya 

Kommune at det er avgjørende at det legges til rette slik at ansatte får nødvendig tid og ressurser til å 

bidra i strategiske omstillinger. 

 

2. Er det spesielle statlig virkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi - som kommunen/ 

fylkeskommunen opplever er særlig begrensende for omstillingsarbeidet? I så fall, hvilke?  

 

Frøya Kommune opplever at myndighetenes sektorielle organisering begrenser omstillingsarbeidet. 

Rapporteringskrav, pålagte oppgaver fra ulike departement samt lov og avtaleverk fører til at arbeidet 

tar tid og begrenser kommunens handlingsfrihet. I tillegg legges det ofte til grunn at evt 

tilskuddsordninger ikke nødvendigvis samsvarer med den tiden det tar å gjennomføre/etablere 

innovasjoner, og at det ikke ligger til grunn at omstillingsarbeidet i kommuner tar tid.  

 

 

3. For å sikre handlingsrom for omstilling, hva bør KS særlig gjøre fremover for å ivareta sin rolle 

overfor medlemmene?   

 

Frøya Kommune opplever at KS sin viktigste rolle fremover er å fasilitere og koordinere programmene 

som iverksettes. I tillegg tenker vi at det kan være hensiktsmessig av KS  å tenke en mer helhetlig 

tjenesteleveranse på tvers av sektorer. Frøya Kommune erfarer at KS i dag har iverksatt program som 

«Absolutt» og «Heltidskultur». Erfaringene så langt er at dette fungerer godt og kan være gode modeller 

for andre typer program. 

 

4. Hva er det viktigste kommunen/fylkeskommunen gjør for å lykkes med å forebygge og redusere 

ungt utenforskap?  

 

Frøya Kommune erfarer så langt med prosjekt 0-24 at det å fokusere på 24/7 mennesket og tidlig innsats 

kan forebygge ungt utenforskap. Prosjektet #0-24 pilot er essensen i å sikre gode systemer for 

tverrsektoriell samhandling. Det å etablere møteplasser for unge, gjerne i samarbeid med frivillighet og 

kulturtjenesten gir de unge en arena å møtes sammen med ansvarlige voksne. I tillegg gjennom 

samarbeid med aktører som NAV, utdanninginstitusjoner og næringsliv, vil kunne iverksette målrettet 

tiltak for å redusere utenforskap. 
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5. Er det spesielle statlig styringsvirkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi - som 

kommunen/fylkeskommunen opplever er særlige begrensende for muligheter til å forebygge og 

redusere ungt utenforskap? I så fall, hvilke?  

 

Frøya Kommune erfarer at tilskuddsmidler knyttet til prosjekter til forebygging burde ha en lengre 

varighet. Det å etablere tjenester og tiltak og iverksette tar tid. Vi erfarer at tilskuddsmidlene begrenser 

og strekker ikke til for å få fullført prosjektene. I tillegg erfarer vi at lover og forskrifter begrenser 

samarbeidsmulighetene mellom kommunen, NAV og eventuelle andre samarbeidspartnere. Uansett så er 

kommuneøkonomien en avgjørende faktor når det gjelder iverksettelse av tiltak som nødvendigvis ikke 

er lovpålagte. Frøya Kommune har tro på at tiltak som forebygging og redusering av utenforskap bør 

reguleres i forskrift. Det vil medføre til at tiltak og virkemidler vil få en forsterket plass i forbindelse 

med budsjettarbeidet. Det vil da sikre kontinuitet, og redusere risikoen for at tiltakene forsvinner på 

grunn av andre økonomiske prioriteringer. 

 

6. For å legge til rette for kommunens/fylkeskommunens arbeid med ungt utenforskap, hva bør KS 

særlig gjøre fremover for å ivareta sin rolle overfor medlemmene?  

 

Frøya Kommune tenker at KS kan bidra med å øke kunnskap knyttet til tverrfaglig samarbeid. KS kan 

gjennom sine nettverk innen departement og direktorat legge til rette for å øke forståelsen av tverrfaglig 

samarbeid for å kunne lykkes. I tillegg bidra gjennom sine nettverk til kunnskaps økning ved å etablere 

program som går på å redusere utenforskap. 

 
Vedlegg: 
 
Debatthefte 2020 – KS Spør 

 
Saksopplysninger:   
 

KS inviterer hvert år kommunene og fylkeskommunene til å gi innspill til dagsaktuelle temaer som er 

presentert gjennom debattheftet. I år omhandler heftet spørsmål knyttet til kommunesektorens handlingsrom og 

forebygging av ungt utenforskap. Innkomne innspill vil sammenstilles og tas med i KS videre arbeid 

for kommunal sektor. Omtale av og spørsmål om prioriteringer i det forestående lønnsoppgjøret er i år tatt ut av 

heftet fordi oppgjøret for 2020 ikke var endelig da debattheftet ble ferdigstilt. Det vil bli sendt ut et eget 

debattgrunnlag senere for å sikre forankring av tariffoppgjøret 2021.   

  

Kommunedirektøren legger med dette frem problemstillingene i debattheftet til politisk behandling.  

  

Tilstrekkelig handlingsrom for omstilling?    

Utfordringene med å finansiere det offentlige tjenestetilbudet vil øke fremover, og med koronapandemien øker 

utfordringene ytterligere. Som en konsekvens forsterkes behovet for omstilling i norsk samfunns- og 

arbeidsliv. Kommunesektoren har i lang tid hatt et omstillingsbehov, samtidig legger stadig mer komplekse 

oppgaver press på ressurser – og krever nytenkning og innovasjon. Det trengs nå andre grep enn ren 

effektivisering, både for å levere flere og bedre tjenester med færre ressurser, og for å møte forventninger fra 

innbyggere og næringsliv. Kommunal sektor er på mange områder i førersetet når det gjelder innovasjon i 

offentlig sektor, og landstinget la i februar føringer for KS’ arbeid på digitaliseringsområdet for å sikre 

samordning og gjennomføringskraft.   

  

For å kunne tilby gode og relevante digitale tjenester til innbyggere, næringsliv og frivillige må det offentlige 

samarbeide på tvers av fagsektorer og forvaltningsnivå. Dette innebærer også endrede krav til kompetanse hos 

ledere og medarbeidere. Totalt, vil en slik betydelig omstilling øke behovet for lokal frihet til å ta initiativ og 

løse felles utfordringer. Lokale løsninger kan være både mer tilpasset individuelle behov og økonomisk 

rimeligere enn standardløsninger fastsatt av Storting og regjering.  

  

Det er bred politisk enighet om rammestyring som hovedprinsipp for statlig styring av kommuner og 

fylkeskommuner, men prinsippet etterleves ikke alltid i praksis.  
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Økt økonomisk rammestyring er erstattet av økt juridisk detaljstyring, og nesten halvparten av 

ordførerne mener at lover og nasjonalt fastsatte krav hemmer innovasjon. For å kunne opprettholde et lokalt 

handlingsrom til nødvendig omstilling, er det viktig at nye lovkrav og forventninger strengt tilpasses de 

økonomiske rammer sektoren kan få i tida som kommer.   

  

Hvordan forebygge og bekjempe ungt utenforskap?   

Anslagsvis 120 000 unge mellom 20 og 30 år står utenfor arbeid og skole. Psykiske lidelser er en viktig årsak 

til ung uførhet og frafall fra utdanning- og arbeidsliv. I tillegg vokser et økende antall barn opp i familier med 

vedvarende lavinntekt. Pandemien har forsterket utfordringen ved at sårbare unge rammes sterkere når 

økonomien og arbeidslivet rammes. Dette skaper behov for å tenke nytt for å forebygge ungt utenforskap.   

  

Muligheten til å se de ulike tjenesteområdene i sammenheng og å skape god samhandling i lokalsamfunnet 

med utgangspunkt i barn og unges behov, gjør kommunene godt egnet til å gi tidlig og tverrfaglig 

innsats. Tidlig innsats i grunnskolen er avgjørende for fremtidig deltakelse i utdanning og 

arbeid, og fylkeskommunene spiller en nøkkelrolle gjennom ansvaret for videregående opplæring. Innsats 

knyttet til kompetanse og kvalifisering til arbeid er viktig. For kommunesektoren innebærer dette både et 

ansvar som arbeidsgiver ved å tilby unge jobb og kvalifisering, og å skape gode tjenester for å hindre frafall. 

Her kreves et koordinert samarbeid mellom utdannings-myndigheter, NAV/velferdstjenestene og arbeidslivet. 

Tilpassede kvalifiseringsløp må utvikles i tråd med arbeidslivets behov. «Partnerskap for radikal innovasjon» er 

etablert av medlemmene og KS i fellesskap for å løse kritisk samfunnsutfordringer, og ungt utenforskap 

er et prioritert tema. Partnerskapet skal fremover se på hvordan dagens tjenesteproduksjon kan og bør endres.   

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren har drøftet problemstillingen som skisseres i debattheftet internt, og foreslår følgende 

uttaalelse sendes fra Frøya Kommune, innen fristen 01.03.21: 

 

1. Hva er det viktigste kommunene/fylkeskommunene gjør for å lykkes med nødvendig omstilling?   

 

Frøya kommune mener at det å sette seg hensiktsmessige mål og beskrive gevinsten med omstilling må gjøres 

først, før nødvendig omstilling gjennomføres. Det er i tillegg viktig å sikre eierskap i prosessen gjennom 

involvering og fortløpende evaluering. I tillegg det å høste av andre kommuners erfaringer gjennom å delta i 

nettverk vil være av stor betydning. Vi må tørre å ha ett langtidsperspektiv og at omstillinger ikke nødvendigvis 

kan måles om denne har lyktes før det har gått år.  

I tillegg mener Frøya Kommune at det er avgjørende at det legges til rette slik at ansatte får nødvendig tid og 

ressurser til å bidra i strategiske omstillinger. 

 

 

2. Er det spesielle statlig virkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi - som kommunen/ 

fylkeskommunen opplever er særlig begrensende for omstillingsarbeidet? I så fall, hvilke?  

 

Frøya Kommune opplever at myndighetenes sektorielle organisering begrenser omstillingsarbeidet. 

Rapporteringskrav, pålagte oppgaver fra ulike departement samt lov og avtaleverk fører til at arbeidet tar tid og 

begrenser kommunens handlingsfrihet. I tillegg legges det ofte til grunn at evt tilskuddsordninger ikke 

nødvendigvis samsvarer med den tiden det tar å gjennomføre/etablere innovasjoner, og at det ikke ligger til 

grunn at omstillingsarbeidet i kommuner tar tid.  

 

3. For å sikre handlingsrom for omstilling, hva bør KS særlig gjøre fremover for å ivareta sin rolle 

overfor medlemmene?   

 

Frøya Kommune opplever at KS sin viktigste rolle fremover er å fasilitere og koordinere programmene som 

iverksettes. I tillegg tenker vi at det kan være hensiktsmessig av KS  å tenke en mer helhetlig tjenesteleveranse 

på tvers av sektorer. Frøya Kommune erfarer at KS i dag har iverksatt program som «Absolutt» og 

«Heltidskultur». Erfaringene så langt er at dette fungerer godt og kan være gode modeller for andre typer 

program. 
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4. Hva er det viktigste kommunen/fylkeskommunen gjør for å lykkes med å forebygge og redusere 

ungt utenforskap?  

 

Frøya Kommune erfarer så langt med prosjekt 0-24 at det å fokusere på 24/7 mennesket og tidlig innsats kan 

forebygge ungt utenforskap. Prosjektet #0-24 pilot er essensen i å sikre gode systemer for tverrsektoriell 

samhandling. Det å etablere møteplasser for unge, gjerne i samarbeid med frivillighet og kulturtjenesten gir de 

unge en arena å møtes sammen med ansvarlige voksne. I tillegg gjennom samarbeid med aktører som NAV, 

utdanninginstitusjoner og næringsliv, vil kunne iverksette målrettet tiltak for å redusere utenforskap. 

 

 

5. Er det spesielle statlig styringsvirkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi - som 

kommunen/fylkeskommunen opplever er særlige begrensende for muligheter til å forebygge og 

redusere ungt utenforskap? I så fall, hvilke?  

 

Frøya Kommune erfarer at tilskuddsmidler knyttet til prosjekter til forebygging burde ha en lengre varighet. 

Det å etablere tjenester og tiltak og iverksette tar tid. Vi erfarer at tilskuddsmidlene begrenser og strekker ikke 

til for å få fullført prosjektene. I tillegg erfarer vi at lover og forskrifter begrenser samarbeidsmulighetene 

mellom kommunen, NAV og eventuelle andre samarbeidspartnere. Uansett så er kommuneøkonomien en 

avgjørende faktor når det gjelder iverksettelse av tiltak som nødvendigvis ikke er lovpålagte. Frøya Kommune 

har tro på at tiltak som forebygging og redusering av utenforskap bør reguleres i forskrift. Det vil medføre til at 

tiltak og virkemidler vil få en forsterket plass i forbindelse med budsjettarbeidet. Det vil da sikre kontinuitet, og 

redusere risikoen for at tiltakene forsvinner på grunn av andre økonomiske prioriteringer. 

 

 

6. For å legge til rette for kommunens/fylkeskommunens arbeid med ungt utenforskap, hva bør KS 

særlig gjøre fremover for å ivareta sin rolle overfor medlemmene?  

 

Frøya Kommune tenker at KS kan bidra med å øke kunnskap knyttet til tverrfaglig samarbeid. KS kan gjennom 

sine nettverk innen departement og direktorat legge til rette for å øke forståelsen av tverrfaglig samarbeid for å 

kunne lykkes. I tillegg bidra gjennom sine nettverk til kunnskaps økning ved å etablere program som går på å 

redusere utenforskap. 

 

 
 
 



Saknr: 28/21 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

16.02.2021 

Arkivsaksnr: 

21/254 

Sak nr: 

28/21 

Saksbehandler: 

Sonja Dybvik 

Arkivkode: 

512 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

28/21 Formannskapet 16.02.2021 

 

KS SPØR - TARIFF 2021  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Bør lønnsmidlene som er til disposisjon ved mellomoppgjøret 2021 fordeles i hovedsak sentralt 

eller lokalt? Dersom sentrale tillegg – hvilke stillingsgrupper bør prioriteres? 

 

Frøya Kommune er av en oppfattelse at midlene som er til disposisjon fordeles i hovedsak 

sentralt. Det begrunnes i erfaringene fra 2020 hvor rammene var minimal og det å gjennomføre 

lokale forhandlinger med de begrensende rammene var meget krevende. Arbeidet er det samme 

som om potten er større og dette generer mange timers arbeid «utansett». I 2020 fikk kommunen 

brudd med 4 forbund. Kommunen fikk medhold i alle sakene jfr rammene for oppgjøret i 2020. I 

følge KS så ligger det ikke til grunn pt noen forhåpninger om at rammene vil være av et mye 

større omfang omfang enn 2020. I lokale forhandlinger erfarer Frøya kommune at forbundene 

ikke er helt oppdatert på det sammenslutningene blir omforent om, og Frøya Kommune tror at 

dersom det gjennomføres lokale forhandlinger i ett mellomoppgjør vil vi oppleve samme som i 

2020.  

 

Når det gjelder stillingsgrupper og anbefalinger, så tenker Frøya Kommune det er 

hensiktsmessig å prioritere ansatte med høyere utdannelse. Her har vi rekrutteringsutfordringer 

og kommunen sliter med å beholde ansatte. Det vil si stillinger som krever master. Eks. 

ingeniører, jurister, jordmødre, sykepleiere, spesial sykepleiere, leger.  

 

 

2. Er det behov for avsetning til lokale forhandlinger? I så fall, hvor stor bør potten være?  

 

Frøya Kommune mener det er behov for avsetninger til lokale forhandlinger uansett. Kommunen 

har budsjettert med kr. 3.000.000,- for 2021. 
 

 

 

Vedlegg: 

 

KS Tariff notat – 2021 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Da Frøya Kommune i desember mottok årets debatthefte med tittelen «Omstilling i koronaens tid– KS spør», 

var KS som arbeidsgiverorganisasjon ikke i mål med hovedtariffoppgjøret 2020. Debattheftet inneholdt derfor 

ikke noe om tariffoppgjøret for 2021. Nå har KS sendt ut et eget tariffnotat med informasjon, fakta og spørsmål 

til kommunene rettet inn mot vårens tarifforhandlinger. Selv om tiden er knapp, ber KS alikevel om at det 

prioriteres å behandle spørsmålene som reises og fremhever ønsket om god forankring i hele 
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kommunesektoren. Innspill og vurderinger fra kommunene gjør KS best mulig i stand til å finne gode løsninger 

sammen med partene på arbeidstakersiden. 

Bakteppe og forhandlingsgrunnlag 

 

Tariffoppgjøret i 2021 er et såkalt mellomoppgjør der lønnsreguleringer vil være eneste tema. Selve grunnlaget 

for forhandlingene er bestemt i Hovedtariffavtalen der det vises til økonomisk ramme i frontfaget, 

lønnsutvikling i sammenlignbare tariffområder og den økonomiske situasjonen på forhandlingstidspunktet. 

Alle arbeidstakerne i HTA kapittel 4 som omfattes av forhandlingene. Deres lønnsutvikling skjer ved sentrale 

lønnstillegg, ansiennitetstillegg, samt eventuelle lokale tillegg. Denne gruppen utgjør 86 prosent av alle 

årsverkene i KS-området 

Det er nå fire år siden sist det ble avsatt lønnsmidler til lokale forhandlinger. De seneste tariffoppgjørene har i 

stor grad har prioritert høyskolegruppene og fagarbeidere. Lønnsoppgjøret i 2020 endte i mekling med både 

Akademikerne/Legeforeningen, Utdanningsforbundet og Norsk sykepleierforbund. Oppgjøret bar preg av et 

svært lite økonomisk handlingsrom. Resultatet var beskjedne kronetillegg som varierte fra 1 400 kroner til 1 

900 kroner og hvor ingen spesielle stillingsgrupper ble prioritert.  

Tariffnotatet fra KS beskriver lønnssystemet i Hovedtariffavtalen som er bygget opp med minimumsavlønning 

og ansiennitetstillegg for ulike stillingsgrupper. Det er lik garantilønn for alle stillinger med lik 

utdanningslengde, og partene er omforente om dette viktige likelønnsprinsippet. KS opplever at det er stor 

tilslutning til lønnssystemet. Ulike rekrutteringsutfordringer mellom yrkesgrupper i samme stillingsgruppe kan 

imidlertid gi ulike behov når det gjelder hvilke grupper som bør prioriteres ved lønnsforhandlinger. I den grad 

kommunen/fylkeskommunen ønsker å prioritere enkelte arbeidstakergrupper innenfor en og samme 

stillingsgruppe, må det gjøres gjennom lokale lønnsforhandlinger. Partene sentralt kan for eksempel ikke gi 

høyere lønnstillegg til sykepleierne uten at alle andre grupper med like lang utdanningslengde får det samme. 

Økonomiske utsikter? 

 

Det ser ut til å bli et bedre økonomisk handlingsrom ved lønnsoppgjøret i 2021 enn det var i 2020. Lønnstall 

for 2020 er ikke klare ennå, men anslag (som kan endres) tyder på at om lag 0,6 prosent allerede er bundet opp: 

 

Overheng til 2021:  0,3 % 

Anslag lønnsglidning til 2021:  0,3 %  

 

Prognosene tilsier en lønnsvekst i 2021 på om lag to prosent. Det er stor usikkerhet rundt disse anslagene, men 

det gir en indikasjon på at disponibel ramme for oppgjøret i 2021 kan bli om lag 1,5 prosent. Gitt foreløpige 

prognoser for prisveksten (KPI) i 2021, er spørsmålet om det ligger det an til en svak reallønnsnedgang i år. I 

motsetning til 2020 hvor det ble en svak reallønnsvekst på om lag 0,5 prosent.  

 

KS vurderer at det bør være rom for både sentrale tillegg, og for å avsette en pott til lokale lønnsforhandlinger i 

2021. Det har ikke vært lokale lønnsforhandlinger i KS-området siden 2017. Selv om lokale 

lønnsforhandlinger kan være ressurskrevende, gir det kommunen mulighet til å foreta egne lokale 

prioriteringer for å rekruttere og beholde arbeidstakere. på. Med dagens kommuneøkonomi har de færreste 

kommuner anledning til å fremforhandle ekstraordinære lønnstillegg utenom lokal pott. Lokale 

lønnsforhandlinger gir kommunene anledning til å målrette den lokale lønnspolitikken bedre enn det de 

sentrale parter har mulighet til. 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren har gjort seg følgende betraktninger på det som KS spør om: 

 

1. Bør lønnsmidlene som er til disposisjon ved mellomoppgjøret 2021 fordeles i hovedsak sentralt 

eller lokalt? Dersom sentrale tillegg – hvilke stillingsgrupper bør prioriteres? 
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Frøya Kommune er av en oppfattelse at midlene som er til disposisjon fordeles i hovedsak sentralt.  

Det begrunnes i erfaringene fra 2020 hvor «potten» var minimal og det å gjennomføre lokale 

forhandlinger med de rammene var meget krevende. Arbeidet er det samme som om potten er større 

og generer mange timers arbeid utansett. I 2020 fikk vi brudd med 4 forbund. Alle sakene fikk vi 

medhold i jfr rammene for oppgjøret i 2020.  

I følge KS så ligger det ikke til grunn pt noen forhåpninger om at rammene vil være av et mye større 

omfang omfang enn 2020. I lokale forhandlinger erfarer Frøya kommune at forbundene ikke er helt 

oppdatert på det sammenslutningene blir omforent om, og Frøya Kommune tror at dersom det 

gjennomføres lokale forhandlinger i ett mellomoppgjør vil vi oppleve samme som i 2020.  

 

Når det gjelder stillingsgrupper og anbefalinger, så tenker Frøya Kommune det er hensiktsmessig å 

prioritere ansatte med høyere utdannelse. Her har vi rekrutteringsutfordringer og hvor vi sliter med å 

beholde. Det vil si stillinger som ingeniører, jurister, jordmødre, sykepleiere, spesial sykepleiere, leger. 

Stillinger der vi krever master. 

 

 

2. Er det behov for avsetning til lokale forhandlinger? I så fall, hvor stor bør potten være?  

 

Ja, det må avsettes til lokale forhandlinger. Frøya Kommune har budsjettert med kr.  

3.000.000,- for 2021. 
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KRAFTAK MOT KREFT 2021  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune bidrar med kr. 10 000 til Frøyarussens innsamlingsaksjon, krafttak mot kreft, «gi for 

livet. 

Beløpet finansieres fra reserverte tilleggsbevilgninger som pr. 8.2.2021 har en saldo på kr. 400 000. 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om støtte 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune har fått en forespørsel fra Frøyarussen om å bidra årets viktigste aksjon. 

Årets tema er: 

Kreftformer som få overlever og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende. 

I år, som i fjor og året før, går pengene som samles inn under Krafttak mot kreft til forskning på kreftformer 

som få overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende. 

I dag overlever tre av fire nordmenn kreft, men bak statistikken skjuler det seg store forskjeller. Det er 

fremdeles flere kreftformer som svært få overlever. Lungekreft, bukspyttkjertelkreft, hjernekreft og spiserørkreft 

er blant disse. Under to av ti overlever disse kreftformene. 

Det er flere årsaker til at noen kreftformer har lav overlevelse. Disse kreftformene oppdages ofte for sent fordi 

de har diffuse symptomer og ikke en kul som kan kjennes ved en sjekk. 

Kreften er dermed kommet langt når den først oppdages, og mange har spredning på diagnosetidspunktet. 
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Noen kreftformer er også spesielt utfordrende å behandle, fordi svulsten ligger så vanskelig til at kirurgi ofte 

ikke er et alternativ. 

Kreftforeningen ønsker med Krafttak mot kreft 2021 å bidra til å endre denne alvorlige situasjonen. Pengene 

som samles inn skal gå til kreftforskning for å bidra til at flere overlever, og til gode omsorgstilbud for 

pasienter og pårørende. 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren er imponert over russens engasjement i en viktig sak og tilrår at Frøya formannskap 

bidrar med kr. 10 000 til årets aksjon. 

Dette er for øvrig samme sum kommunen bidro med både i 2019 og 2020. 

Frøya kommune ønsker årets Frøyaruss lykke til med innsamlingen. 

 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Midlene tas fra reserverte tilleggsbevillgninger som har en saldo på kr. 400 000 pr. 8.2.2021. 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

Kr. 390 000 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Veronica Furuvik Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 21/292    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 02.02.2021  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møte 02.02.2021 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 02.02.2021. 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KOMMUNEDIREKTØRENS ORIENTERING  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

 

 Strategisk næringsplan, sttus ved Kitt J. Hansen  

 Sluttregnskap gang og sykkelveien Sistranda/Hamarvik v. Andreas 

Kvingedal/Ann Magritt Glørstad 

 Status Covid-19 

 Status næringssaker fra siste møte 

 Evt. andre orienteringer 
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ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskap 

Kommunestyret 

 

RULLERING AV PLAN FOR KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Kommunestyet tar rullering av plan for kommunal beredskapsledelse til orientering.  

 

 

Vedlegg: 

 

1. Plan for kommunal beredskapsledelse 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap er svært viktig. Det er mange aktører som 
spiller avgjørende roller i dette arbeidet og kommunen er avhengig av god kommunikasjon, 
klare ansvarslinjer og god samhandling for å lykkes i beredskapsarbeidet. 
Frøya kommune har et viktig ansvar for beredskap og er pålagt beredskapsplikt etter 
sivilbeskyttelsesloven. Kravet er å sikre et systematisk og helhetlig 
samfunnsikkerhetsarbeid. 
 
Kommunen sitt ansvar er beskrevet i veileder for forskrift til lov om kommunal 
Beredskapsplikt: 
 
«Kommunen har et generelt og grunnleggende ansvar for ivaretakelse av befolkningens 
sikkerhet og trygghet innenfor sine geografiske områder. Alle uønskede hendelser skjer i en 
kommune, og kommunene utgjør det lokale fundamentet i den nasjonale beredskapen og 
spiller en avgjørende rolle i alt beredskapsarbeid» 
 
Plan for kommunal beredskapsledelse er en overordnet plan som sammen med fagplaner 
for beredskap, utarbeidet av kommunens forskjellige virksomheter, utgjør kommunens 
totale beredskapsplanverk. 
En krise defineres som ulykker og andres påkjenninger som i art eller omfang går ut over det 
som regnes som normalrisiko og normalbelastning i fredstid. 
 



Bakgrunn for at saken kommer til politisk behandling handler om at den øverste 
administrative ledelse er endret, og den kommunale beredskapsplanen må samsvare med 
organisasjonen, ansvar, myndighet og roller. I tillegg har Personalsjef og kommuneoverlege 
fått fast plass i kommunens beredskapsledelse.  
 

Vurdering: 

 

Kommunedirektørens vurdering er at ledelsen av organisasjonen Frøya kommune er endret og 

plan for kommunal beredskapsledelse må samsvare med kommunens ledelse.  

 

Forhold til overordna planverk: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015 - 2027: Frøya – et trygt sted å leve.  

 

Delmål:  

 Ha god beredskap mot aktuelle kriser og uønskede hendelser. 

 Kommunens planer for overordnet krisehåndtering og virksomhetenes 

beredskapsplaner holdes oppdatert til enhver tid. 
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2. ORGANISERING 

 

2.1 MÅLSETTING 

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

beredskapsplikt:  

 

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

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

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

og spiller en avgjørende rolle i alt beredskapsarbeid» 

 

Beredskapsledelsen i Frøya kommune skal koordinere og lede alle kommunale tiltak når 

en krise oppstår. 

 

Nødvendige tiltak skal normalt gjennomføres i samsvar med gjeldende planer for 

beredskapen i de forskjellige utøvende virksomheter. 

 

All krisehåndtering skal gjennomføres på lavest mulig nivå. 

 

Krisen innfor egen kommune skal normalt løses i egen regi. 

 

2.2. DEFINISJONER 

Krise defineres som ulykker og andre påkjenninger som i art eller omfang går ut over det 

som regnes som normalrisiko og normalbelastning i fredstid. 

 

I denne planen forestås det som krise når ordfører eller stedfortreder innkaller den 

kommunale beredskapsledelse i henhold til denne definisjon.  

 

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

for beredskap, utarbeidet av kommunens forskjellige virksomheter, utgjør kommunens 

totale beredskapsplanverk. 

 

2.3 KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE 

Den kommunale beredskapsledelse består av: 

 Ordfører 

 Kommunedirektør 

 Assisterende kommunedirektør 

 Stabssjef/beredskapsleder 

 Kommunalsjef allmenne- og tekniske tjenester 

 Kommunalsjef helse og mestring 

 Kommunalsjef oppvekst 

 Smittevernlege 

 CIM-koordinator 

 Virksomhetsleder Servicekontoret 

 Personalsjef 

 Andre fagpersoner i kommunen som anses nødvendige 

 

 

 



3. VARSLING OG INNKALLING 

 

3.1. VARSLING AV DEN KOMMUNALE BEREDSKAPSLEDELSEN 

En hver ansatt i Frøya kommune skal, når han/hun får kjennskap til en krise, gjennomføre 

nødvendige strakstiltak for å begrense skaden. Eventuell akutt meddelelse (info) gis til 

personer i alvorlig fare. 

 

Ved større uhell skal den kommunale beredskapsledelsen varsles.  

 

 

3.1.1 STØTTEFUNKSJONER 

 Personell: Medarbeidere i Offentlig Servicekontor 

 Kopieringsmaskin med skannermulighet til e-post. 

 

3.1.2 VARSLINGSMØNSTER 

Kommunedirektøren er den som skal motta beskjed ved en krise. Dersom 

kommunedirektøren er fraværende er det ordfører som skal motta varselet. 

Konklusjon: Dersom den du søker er fraværende kontakter du nestemann på lista.  

 

1. Kommunedirektør 

2. Ordfører 

3. Stabssjef/Beredskapsleder 

4. Varaordfører 

5. Assisterende kommunedirektør 

6. Kommunalsjef allmenne- og tekniske tjenester 

7. Kommunalsjef helse og mestring 

8. Kommunalsjef oppvekst og kultur 

9. Smittevernlege 

 

 

3.2 INNKALLING AV DEN KOMMUNALE BEREDSKAPSLEDELSE 

Kommunedirektør og stabssjef/beredskapsleder vurderer krisens omfang. 

Kommunedirektør informerer ordfører, og ordfører avgjør om den kommunale 

beredskapsledelse skal innkalles.  

 

3.2.1  VARSLINGSPLAN/VIKTIGE PRIORITERTE TELEFONER 

 Vedlegg 1 

 

3.2.2 KONTORLOKALER, SAMBAND 

Kontor for beredskapsledelsen er møterom Kya (møterom C).  

Operativt område er i lokalene på herredshuset.  

Større møter og orienteringer til media holdes i kultur- og kompetansesenter.  

Intern kommunikasjon/informasjonsflyt skal også i krisesituasjoner i hovedprinsippet 

følge vanlige kommandolinjer (tjenestevei). 

Frivillige møtes i møterom B og ledes av driftsleder ved Frivilligsentralen.  

 

Teknisk kommunikasjonsutstyr vil normalt være: 

  www.dsb-cim.no 

 Telefon 

 Mobiltelefon 



 E-post 

 Brann- og redningsvesenet radiosamband. 

 Satellitt telefoner 

 

Legevakt  

Legevakt på dagtid administreres av fastlegene i kommunen.  På kveldstid, på natt og i 

helgene er det LiO (Legevaktsentralen i Orkdalsregionen) som organiserer legevakta.  

Legevakt kan henvise pasienter til SiO KAD-sengepost (kommunale senger for 

øyeblikkelig hjelp) ved Orkdal sykehus i tråd med samarbeidsavtalen med 

eierkommunene. 

 

  

Hovednøkkel til kommunale kontorer skal finnes i nøkkelskap i Offentlig 

Servicekontor og hos vakthavende brannbefal. 

Hovednøkkel for beredskapsledelsen er tilgjengelig etter avtale.  

En satellitt telefon stasjoneres på kommunedirektørens kontor og en satellitt telefon 

håndteres av virksomhetsleder i offentlig servicekontor, som har ansvar for innkalling 

av beredskapsledelsen, gjennom CIM, ved en hendelse.  

 

Nummer til satelittelefonene er:  

1. Frøya Brann og redning: +88 1623 48 2871 

2. Kommunedirektør: +88 1623 48 2893 

3. Frøya sykehjem: +88 1623 47 7413 

 

 

Ved et eventuelt strømbrudd på herredshuset skal nød aggregat, plassert hos 

uteseksjonen på Nabeita, tas i bruk. Aggregatet plasseres ved vareinntaket.  

 

Ved et eventuelt strømbrudd på Kysthaven, hvor legekontoret er plassert, har 

legekontoret ikke tilgang på strøm. Hvis denne situasjonen oppstår må Frøya sykehjem 

tas i bruk. 

 

Frøya kommune har en avtale med NORICOM angående tolketjenester.  

Kundenummer: 11513 

Online: www.noricomordre.no 

Brukernavn: 11513 

Passord: n11513 

Telefon 73 57 39 40 

E-post: trondheim@noricom.no



4. OPPGAVER  

 

4.1 ANSVARSFORDELING 

Ordfører har det overordnede/strategiske ansvar. 

Kommunedirektøren har det operative ansvar. 

 

4.2 BEREDSKAPSLEDELSENS OPPGAVER 

1. Innhente opplysninger om situasjonen i kommunen 

2. Avklare ansvarsforhold/arbeidsfordeling til politi/lensmann. 

3. Ta beslutninger om å iverksette tiltak for å hindre skader på personer, natur, miljø 

og materielle verdier. 

4. Prioritere ressurser fra kommunens side. 

5. Utarbeide og sende ut informasjon til befolkning og media. 

6. Gi rapport om situasjonen i kommunen til Statsforvalteren.  

 

Kommunal beredskapsledelse er en overordnet funksjon og beredskapsledelsen skal 

ikke delta på skadestedet.  

 

 

5.0  FULLMAKT OG SENTRALE KRISEPLANER 

 

5.1. DELEGERT FULLMAKT TIL KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE 

Kommunestyret har vedtatt fullmakter til kommunal beredskapsledelse i fredstid. Det 

vises til vedtak i Frøya kommunestyre PS 131/07 Vedlegg 2 

 

5.2 BEREDSKAPSLEDELSENS INFORMASJONSOPPLEGG 

 

5.2.1INFORMASJONSANSVAR 

Ordføreren har det overordnede informasjonsansvar. 

Kommunedirektøren er ordførerens nærmeste medarbeider 

 

5.2.2 INFORMASJONSPLAN 

Vedlegg 3 

 

5.3.  EVAKUERING OG FORPLEINING 

 Politi har ansvar for evakuering og kommunedirektøren setter inn en person til 

å være tilstede for de som er evakuert.  

 Offentlig Servicekontor har ansvar for organisering av mat ved en større 

hendelse og kontakter 3 rådgivere i stab.  

 

5.4 ANSVARSFORDELING LENSMANN – BEREDSKAPSLEDELSE 

 Lensmannen/politi har selvstendig ansvar for ledelse av redningstjenesten på 

skadesteder innen kriseområdet. 

 

 

5.5 EVAKUERINGS- OG FORPLEININGSPLAN  

Vedlegg 4 

 

 

5.6 NEDTRAPPPINGSFASE/ETTERBEHANDLING 



Beredskapsledelsen vedtar: 

 At krisen er over og at kommunen går tilbake til vanlig drift 

 Om (og eventuelt hvor lenge) opplegg for kriseinformasjonen skal 

opprettholdes etter at beredskapsledelsens andre oppgaver er avsluttet.  

 Igangsetting av nødvendig tiltak for oppfølging av alt innsatspersonell. 

 

5.7 EVALUERING  

Vurdering/gjennomgang av hendelsesforløp av krisen vurderes så snart som mulig 

etter at krisen er avsluttet. 

Vurderingen gjelder alle oppgaver og aktiviteter som tilligger kommunal 

beredskapsledelse. 

Det skal utarbeides en skriftlig rapport etter evaluering.  

Ved vesentlige avvik fra planen skal denne endres umiddelbart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 1 

VARSLINGSPLAN 

 
BEREDSKAPSLEDELSEN STEDFORTREDER VARA 

STEDFORTREDER 

Ordfører Kristin F. Strømskag 

Tlf.: 482 44 868 

Varaordfører Knut Arne 

Strømøy 

Tlf.: 414 59 808 

Hovedutvalgsleder 

Aleksander Søreng 

Tlf.: 938 56 851 

Kommunedirektør Beathe S. 

Meland 

Tlf.:952 88 121 

Assisterende 

Kommunedirektør/økonomisjef 

Roger Antonsen. 

Tlf.: 917 60 190 

Stabssjef Marit 

Wisløff Norborg 

Tlf.: 482 62 789 

Stabssjef/beredskapsleder 

Marit Wisløff Norborg 

Tlf.: 482 67 89 

Virksomhetsleder Frode Larsen 

Tlf.:468 99 945 

Servicevert Nina 

Nilsen Espnes 

Tlf.: 901 91 570 

Kommunalsjef allmenne- og 

tekniske tjenester Thomas 

Sandvik tlf.: 412 15 328 

Virksomhetsleder Ann-Magritt 

Glørstad 

Tlf.: 995 41 033 

Virksomhetsleder Kitt 

Julie Hansen 

Tlf.: 413 34 472 

Kommunalsjef Renate L. 

Sandvik 

Tlf.: 986 74 9833 

Virksomhetsleder Ann Kristin 

Sandvik 

Tlf.: 413 77 778 

Virksomhetsleder 

Berit Gulbrandsen 

Tlf.: 918 32 496 

Kommunalsjef oppvekst og 

kultur Håvard H. Os 

Tlf.: 917 47 433 

Rådgiver Mona P. Åsen 

Tlf.:974 99 323 

Virksomhetsleder 

Margit Kristiansen 

Tlf.: 974 84 800 

 

Smittevernlege Ingrid 

Kristiansen 

Tlf.: 415 00 947 

Assisterende smittevernleder Vakthavende lege 

  
  

Avd. leder VAR Bjørnar 

Grytvik 

Tlf.: 405 46 361 

 

 

Politikontakt Arild Sollie 

Tlf.: 810 11 584 

1. betjent 

Tlf.: 02800 

 

CIM – Rådgiver  

Lars Christian Larsen  

Tlf.: 984 13 008 

Servicevert Nina Nilsen Espnes 

Tlf.: 901 91 570 

Virksomhetsleder 

Frode Larsen 

Tlf.: 468 99 945 

Informasjonsansvarlig Frode 

Larsen  

Tlf.: 468 99 945 

Servicevert Siv-Tove 

Skarshaug  

Tlf.: 951 83 332 

 

 

Kommunelege/smittevernlege 

Ingrid Kristiansen 

Tlf.: 415 00 947 

Vakthavende lege 

Tlf.: 116117 

 

   

TILTREDELSE ETTER 

BEHOV 

STEDFORTREDER  



Fungerende brannsjef Johan 

Pettersen 

Tlf.: 477 59 821  

  

 
  

Kirkekontoret 

Tlf.: 928 85 715 

Tlf.: 72 46 33 90 

  

Leder kriseteam Ingrid 

Kristiansen 

Tlf.: 415 00 947 

Steven Crozier  

Tlf.: 958 29 175 

 

Personalsjef Sonja Dybvik 

Tlf.: 908 58 194 

Lønnskonsulent Rita Ø. Lie 

Tlf.: 952 91 821 

 

ATB 

Tlf.: 02820 

  

Mesta, Orkdal trafikkstasjon 

Tlf.: 72 44 54 00 

  

TRØNDER ENERGI, Reg. 

Vest 

Tlf.: 73 54 16 00 

  

 

 Roller og ansvar:  

 Ordfører er informasjonsansvarlig mot media og beslutningstaker på vegne av 

kommunestyret.  

 Kommunedirektør er beredskapsledelsens operative leder.  

 Assisterende kommunedirektør skal bistå kommunedirektøren i beredskapsledelsen og 

har ansvar for oversikt over menneskelige ressurser og har et spesielt ansvar for 

oppvekst.  

 Stabssjef skal bistå kommunedirektøren i forhold til beredskapsplan, situasjonsplott og 

skal bistå ordfører i forhold til media og informasjon.  

 Økonomisjef skal bistå kommunedirektøren i beredskapsledelsen og har et spesielt 

ansvar i forhold til økonomiske spørsmål.  

 Kommunalsjef for helse og mestring skal bistå kommunedirektøren i 

beredskapsledelsen og har et spesielt ansvar rettet mot pleie og omsorg, og bruk av 

helsepersonell. 

 Kommunalsjef for allmenne- og tekniske tjenester skal bistå kommunedirektøren i 

beredskapsledelsen og har et spesielt ansvar for å styre ressurser i forhold til logistikk.  

 Politikontakt er bindepunktet mellom beredskapsledelsen og innsatsledelsen.  

 CIM koordinator skal loggføre hendelser som besluttes av beredskapsledelsen og ta ut 

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

beredskapsledelsen via CIM.  

 Informasjonsansvarlig har ansvar for informasjon på kommunens hjemmeside, e-post 

til ansatte og sosiale medier, samt et ansvar for koordinering av offentlig 

servicekontor.  

 



 

 

Frivillige lag og foreninger: www.froya.kommune.no.  

Ansvar for etablering av beredskapsledelse: Ordfører 

Etableringssted: Frøya herredshus, møterom Kya møterom C. 

Sentralbord: 72 46 32 00 

 

E-post: postmottak@froya.kommune.no 

E-post: korona@froya.kommune.no 

 

VIKTIGE PRIORITERTE TELEFONER 

 Sentralbord   72 46 32 00 

 Legekontor   72 44 70 80 

 Legevakt   116117 

 NØDTELEFONER 113 – Lege 

     110 – Brann 

     112 – Politi 

 Koronatelefon:   218 97 427 

 

 

 

E-postadresser til bruk i beredskapsplan 

 

  

Adresseavisen redaksjon@adresseavisen.no  

Ansatt kirkekontoret rj987@kirken.no  

Arbeidsformann Stig Tonny Johansen stigtony.johansen@froya.kommune.no  

Assisterende Kommunedirektør Roger 

Antonsen 

roger.antonsen@froya.kommune.no  

Avd. VAR Bjørnar Grytvik bjornar.grytvik@froya.kommune.no;  

Boreal AS (buss) post@boreal.no;  

Fiskeridirektoratet postmottak@fiskeridir.no  

Fosen Trafikklag (båt) firmapost@fosen.no  

Fosen Verkstedservice AS kristian.karlsen@fosen.no   

Froya.no Tore.stromoy@nrk.no  

Frøya Frivilligsentral siw-aina.stromoy@froya.kommune.no;    

Frøya legekontor peggy.alise.johansen@froya.kommune.no  

Frøya nye næringsforening post@froyanaering.no  

Frøya sykehjem ann,kristin.sandvik@froya.kommune.no  

Frøya Taxisentral runestenvik@live.no 

Fungerende brannsjef Johan Pettersen Johan.pettersen@froya.kommune.no;  

Hitra*Frøya post@hitra-froya.no  

Hovedutvalgsleder Aleksander Søreng aleksander.soreng@froya.kommune.no;   

Kommunalsjef Håvard H. Os Havard.h.os@froya.kommune.no; 

Kommunalsjef Renate L. Sandvik Renate.sandvik@froya.kommune.no  

Kommunalsjef Thomas Sandvik thomas.sandvik@froya.kommune.no  

Kommunedirektør Beathe S. Meland Beathe.sandvik.meland@froya.kommune.no  

Kommunelege Ingrid Kristiansen Ingrid.kristiansen@froya.kommune.no  

Leder krisepsyk.team Ingrid Kristiansen ingrid.kristiansen@froya.kommune.no  



Lønnskonsulent Rita Ø. Lie Rita.oiangen.lie@froya.kommune.no  

Mattilsynet postmottak@mattilsynet.no  

Mesta, Orkdal trafikkstasjon firmapost@mesta.no  

NAV Hitra Frøya nav.froya@nav.no  

Nrk Sør-Trøndelag trondelag@nrk.no  

Ordfører Kristin Furunes Strømskag kristinfurunes.stromskag@froya.kommune.no  

Personalsjef Sonja Dybvik Sonja.dybvik@froya.kommune.no;  

Politikontakt Arild Sollie post.sor-trondelag@politiet.no  

Prestekontoret Frøya post@froya.kirken.no  

Radio 1, Trondheim kontakt@radio1.no  

Regnskapssjef Zivile Mickuniene Zivile.mickuniene@froya.kommune.no  

ReMidt IKS firmapost@hamos.no  

Servicevert Siv-Tove Skarshaug Siv.tove.skarshaug@froya.kommune.no  

Servicevert Siv-Tove Skarshaug Siv.tove.skarshaug@froya.kommune.no  

Sogneprest ko@kirken.no;  

Stabssjef Marit W. Norborg marit.wisloff.norborg@froya.kommune.no  

Statsviteren i Trøndelag postmottak@fmst.no  

Trønder Energi AS firmapost@tronderenergi.no  

TV 2 02255@tv2.no  

Vara krisepsyk.team  Steven Crozier steven.crozier@froya.kommune.no  

Varaordfører Knut Arne Strømøy knutarne.stromoy@froya.kommune.no;  

Virksomhetsleder Ann Kristin Sandvik Ann.kristin.sandvik@froya.kommune.no; 

Virksomhetsleder Ann-Magritt Glørstad ann.magritt.glorstad@froya.kommune.no  

Virksomhetsleder Berit Guldbrandsen berit.gulbrandsen@froya.kommune.no  

Virksomhetsleder Frode Larsen Frode.larsen@froya.kommune.no  

Virksomhetsleder/rådgiver Mona P. 

Åsen 

Mona.aasen@froya.kommune.no 

Åkerblå  post@akerbla.no  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEDLEGG 2 

 

5.1 DELEGERT FULLMAKT TIL KOMMUNAL BEREDSKAPSLEDELSE 

I krisesituasjoner jfr. Kommunens beredskapsplan, har ordfører følgende fullmakter: 

 

1. Disponere inntil –en – million kroner jmf. Vedtak i kst sak: 131/07 

Til nødvendig hjelp til kriserammende til forpleining m.m. skadebegrensning og 

nødvendige sikringstiltak for å verne liv, verdier og miljø, hjelp ved akutt behov for 

opprydding og utbedring av materielle skader og funksjonsforstyrrelser. 

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

og utføring av andre nødvendige oppgaver som situasjonen krever. 

3. Stanse midlertidig enkelte av kommunens virksomheter hvor dette er nødvendig for å 

omdirigere ressurser til redningstjeneste m.m. 

4. Pålegge overtids- og ekstraarbeid. 

5. Utøve nødvendig kommunal myndighet som situasjonen krever. 

 

Rammebeløpet ovenfor i punkt 1, kan overskride ved påtrengende behov, om bevilgende 

folkevalgte organ ikke kan sammenkalles. 

 

Oversikt over forbruk av midler etter ovenstående skal så snart som mulig forelegges 

formannskapet/kommunestyret til godkjenning. 

 

I ordførerens fravær delegeres fullmakter videre til (i prioritert rekkefølge) varaordfører, 

hovedutvalgsleder, kommunedirektør eller stedfortredende kommunedirektør. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEDLEGG 3 

 

5.2 BEREDSKAPSLEDELSENS INFORMASJONSPLAN 

 

INFORMASJONENS MÅLSETTING 

Informasjon i krise skal gis hurtig og korrekt til: 

 Kommunale virksomheter 

 Rammede/involverte 

 Pårørende 

 Befolkningen generelt 

 Lensmann 

 Statsviteren i Trøndelag 

 Media 

 

SERVICEKONTORETS OPPGAVER KNYTTET TIL INFORMASJONEN 

1. Innhente opplysninger om situasjonen og rapportere til beredskapsledelsen. 

 

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

og litauisk. 

 

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

ytterlige skader unngås. 

 

4. Informere befolkning og lensmann om helsemessige og sosiale forhold, 

vareomsetning, energi, kommunikasjon osv. 

 

5. Informere egne ansatte. 

 

6. Informere media. 

 

7. Henvise publikum/media til sted hvor de kan vente på videre informasjon. 

 

8. Henvise pårørende til rette vedkommende.  

 

 

 

OVERORDNEDE INFORMASJONSPRINSIPPER VED KRISEHÅNDTERING 

Informasjons er et lederansvar. Den som leder krisehåndteringen er ansvarlig for at 

informasjon blir gitt – korrekt, raskt og målrettet. 

 

Informasjon skal gis samordnet fra alle ledd og framstå enhetlig for mottageren.  

 

Informasjon skal komme aktivt fra den som har ansvaret.  

Informasjon skal bygge på dialog med omverdenen.  

 

 

INFORMASJONSANSVAR 

Det er ordfører som har det overordnede informasjonsansvar. Informasjon skal gis i 

samråd med øvrig kriseledelse. 



Beredskapsledelsen skal holde seg orientert om krisens utvikling og opprette 

informasjonskanaler slik at all informasjon gis riktig og ensartet 

.  

 

INFORMASJONSKANALER 

 

 Radio NRK, Sør-Trøndelag   tlf. 73 88 12 00 

Faks: 73 88 12 66 

    Radio 1, Trondheim  tlf. 73 50 05 01 

         

 TV  NRK Midt-Nytt  tlf. 73 88 12 00 

Faks: 73 88 12 66 

    TV 2    tlf. 73 50 73 10 

        Tlf: 55 90 80 00 

 Aviser Adresseavisen    tlf. 72 50 00 00 

Faks: 72 50 15 00 

 Hitra-Frøya     tlf. 72 44 04 00 

        Faks: 72 44 37 85 

 Frøya.no     tlf. 940 38 950 

 

 

 Ansatte Outlook 

 

 Hjemmeside: www.froya.kommune.no 

 

 Sosiale medier 

 

 

 

ETABLERING AV INFORMASJONSKONTOR FOR PUBLIKUM, PÅRØRENDE OG 

MEDIER. 

 

Informasjonskontor etableres i møterom A. 

Sentralbord:  72 46 32 00 

E-post: postmottak@froya.kommune.no 

 

Pressekonferanser:  Frøya kultur og kompetansesenter 

Venterom:   Herredshuset, kommunestyresal. 

 

EVAKUERING 

Ved evakuering av mennesker skal en (eller flere) fra stab være tilstede i mottaket og 

der håndtere informasjonsansvaret. Representanten skal sammen med medisinsk 

ansvarlig regulere forbindelse mellom evakuerte og mediene.  

 

 

INFORMASJON TIL PÅRØRENDE 

Kriseteam i kommunen innkalles ved behov etter beredskapsledelsens bestemmelse. 

Den enkelte virksomhetsleder innkaller betjening etter egen fagplan. 

 

 



INFORMASJON ETTER KRISEN 

Kriseledelsen vurderer en nedtrappingsplan for kriseinformasjon i samråd med 

førstelinjetjenesten – Offentlig Servicekontor og kriseteamet som har fanget  

informasjonsbehovet.  

 

DEBRIFING AV ANSATTE 

 Kriseledelsen tilbyr debrifing av ansatte som har behov for dette etter krisen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEDLEGG 4 

 

5.6 EVAKUERINGS- OG FORPLEININGSPLAN 

 

Ansvarlig: kommunedirektør 

 

Evakuering av lokalbefolkning kan bli satt i gang av lensmann. 

 

OPPGAVER: 

1. Skaffe oversikt over evakueringsområdet (hvem som bor der) 

2. Informere befolkningen i det området som skal evakueres om hva de skal ta med 

seg. 

3. Skaffe egnede transportmidler. 

4. Samle personer i egnede lokaler når ikke innkvartering kan skje direkte. 

5. Foreta registrering over hvem som evakueres hvor, hvem som flytter på egen hånd 

m.m. 

6. Kontrollere at evakueringsområdet er tomt og sette ut vaktmannskaper. 

7. Bistå ved behandling av skadde og personer med psykiske problemer m.m. 

8. Samarbeide nært med lensmann/skadestedsledelsen. 

9. Sørge for forpleining og eventuelt klær. 

10. Ivareta omsorgsfunksjon. Avtale med prest, frivillige organisasjoner og lignende. 

11. Gi løpende informasjon. 

12. Mennesker som trenger omsorg og pleie vurderes innlegges Frøya sykehjem jfr. 

Plan for helse og sosial beredskap.  

 

Oppholdssteder for evakuerte: 

 

Sted Telefon 

Hotell Frøya, Sistranda 72 46 45 01 

Hotell Dolmsundet, Hitra 72 44 04 40 

Hitra Camping og Kro 72 44 37 30 

Sula Rorbuer, Sula 938 25 218 

Mausundgløtt, Mausund 970 22 114 

Den Muntre Matros, Mausund 72 44 85 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VEDLEGG 5 

 

6.0 TELEFON OG ADRESSELISTER 

 

6.1 VIKTIGE BEREDSKAPSTELEFONER 

NAVN/ENHET FUNKSJON TELEFON 

Statsviteren i Trøndelag, 

Krisesekretariatet  

Overordnet 

beredskapsmyndighet 

Tlf: 73 19 92 90 

Faks:73 19 91 01 

73 19 90 07/06 

Sør-Trøndelag Politidistrikt Politiberedskap/LRS Tlf: 02800 

Faks:73 89 99 01 

Lensmannen  Politiberedskap/LRS Tlf: 810 11 584 

 

Områdesjef SHV 

 

Militær beredskap/ 

Støttefunksjoner til sivilt 

beredskap 

Tlf: 55 69 70 00 

 

 

Vakttelefon  FIG 

 

Sivilforsvarets 

fredsinnsatsgruppe 

Tlf: 916 10 288 

 

Mesta, Sandstad  Tlf: 05200 

 

NAV Hitra og Frøya Statlig etat med beredsk. 

Ansvar 

Tlf: 55 55 33 33 

 

Mattilsynet for Hitra og Frøya Veterinærberedskap Tlf: 06040 

 

Trønder Energi  Strømforsyning- og nett Tlf: 73 54 16 00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KOMMUNALE ENHETER MED BEREDSKAPSANSVAR 

 

NAVN/ENHET 
FUNKSJON TELEFON 

Beredskapstelefon 

Frøya kommune 

Vakthavende brannsjef Mob: 480 53 146 

Frøya legekontor 
Lege og helseberedskap 

Tlf: 72 44 70 80 

Legevaktsentralen (LIO) Legevakt Tlf: 11 61 17 

Frøya Sykehjem Pleie- og omsorgstjenestene 

Institusjon og Hjemmebasert 

Tlf: 72 46 36 00 

 

Frøya Frivilligsentral Kontaktpunkt for frivillige 

hjelpemannskaper 

Tlf: 414 61 188 

 

Frøya Næringsforum Kontaktpunkt mot 

næringslivet 

Tlf: 72 44 69 85 

Faks: 72 44 72 91 

Prestekontoret i Frøya Ranita Jørgensen Tlf: 928 85 715 

Nabeita Vedlikeholdsstasjon Bygg og kommunalteknikk Tlf: 992 62 832 

         

Kommunedirektør i Frøya Beredskapsleder Mob: 952 88 121 

Ordføreren i Frøya  Mob: 482 44 868 

Kommunalsjef Beredskapsledelse Mob: 986 74 9833 

Kommunalsjef   

Kommunalsjef   

Virksomhetsleder bygg og 

kommunalteknikk 

 Mob: 995 41 033 

Vakttelefon  Vann og avløp Tlf: 480 73 963 

Informasjonsansvarlig Beredskapsledelsen Mob: 468 99 945 

 

 

 

INTERKOMMUNALE ENHETER MED BEREDSKAPSANSVAR 

NAVN/ENHET FUNKSJON TELEFON 

Mattilsynet for Hitra og Frøya 
Kontroll med vann og 

næringsmidler 

Tlf: 06040 

 

ReMidt IKS Renovasjon Tlf: 72 48 37 00 

 

Åkerblå Veterinærtjeneste - fisk 
Tlf: 72 44 93 77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

TRANSPORT OG DRIVSTOFF 

 

NAVN/ENHET FUNKSJON TELEFON 

Fosen Verkstedservice 
Busstransport 

Tlf: 72 44 63 18 

Frøya Taxisentral Persontransport 
Tlf: 72449145 

Best Drivstoff  
Tlf: 72 44 88 60 

YX 

Ann K. Kristoffersen 

Jon Tore Antonsen 

Drivstoff 
Tlf: 928 67 489 

Tlf: 917 93 902 

 

 

 

ENTREPRENØRER 

 

NAVN/ENHET FUNKSJON TELEFON 

Alf Magne Skarsvåg 

 

Entreprenør 
Mob: 975 61 888 

KN Entreprenører  Entreprenør 
Tlf.: 72 44 09 90 

 

 

 

REPARASJONS- OG VEDLIKEHOLDSFIRMA 

 

NAVN/ENHET FUNKSJON TELEFON 

Snekkerservice Frode Riiber 
Rep. bygg 

Tlf: 913 13 77 

 

Aas Rørleggerservice Rørlegger 
Tlf: 72 46 40 40 

 

Elektroteam El. Installasjon 
Tlf: 930 91 200 

 

Best Mek verksted 
Tlf: 72 44 88 60 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DAGLIGVARER 

 

NAVN/ENHET FUNKSJON TELEFON 

Coop Extra – Sistranda 
Dagligvarer Tlf: 979 94 900 

 

Coop Marked Hamarvik Dagligvare Tlf: 72 44 88 30 

Faks: 72 44 88 59 

Coop Marked Mausund Dagligvare Tlf: 72 44 86 51 

Faks: 72 44 85 90 

Coop Marked 

Sula 

 Dagligvare 
Tlf: 72 44 84 50 

Kiwi Dagligvare Tlf.: 72 44 96 44  

Faks: 72 44 96 45 

Rema 1000  Dagligvare 
Tlf: 72 44 92 00 

Coop Marked 

Nordskag 

 Dagligvare 
Tlf.: 979 94 915 

Coop Marked 

Dyrøy 

 Dagligvare 
Tlf.: 72 44 75 80 

Sørburøy 

kooperative 

innkjøpslag 

  

Dagligvare Tlf.: 72 44 89 14 

 

 

 

 

PRESSE 

 

NAVN/ENHET FUNKSJON TELEFON 

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

 

Adresseavisa Presse, dagsavis Tlf: 72 50 00 00 

 

www.froya.no Nettavis www.froya.no  

 

ANDRE 

 

NAVN/ENHET FUNKSJON TELEFON 

Frøya Ambulanse Bilambulanse Tlf: 113 

Wold Transport Transportbåt Mob: 907 01 000 

Redningsskøyta, 

 

Redningstjeneste Tlf. 916 79 638 

 

Luftambulanse Rednings- og 

ambulansetjeneste 

Tlf: 113 

Hemne Sparebank Kontaktbank Tlf: 72 45 07 00 

 



Sparebank 1 Bank Tlf: 915 73 303 

 

 

7.0 KRISETEAM I FRØYA KOMMUNE 

7.1 Formål: 

Kriseteamet har ansvar for å sikre og organisere psykososialt støtte til mennesker som har 

vært involvert i ulykker/kriser og dere pårørende. Det skal dreie seg om 

ulykker/krisesituasjoner hvor påkjenninger for enkeltpersoner, familier eller lokalmiljøer bør 

bearbeides av personell som kan konsentrer seg om denne delen av akuttberedskapen.  

 

Rutiner ved dødsfall, ulykke eller krisehendelse som tilsier vurdering av psykososialt 

oppføring ved kommunalt kriseteam. 

Kriseteamets arbeid reguleres av kriseteamets handlingsplan.  

 

7.2 VARSLING:  

Når dødsfall, ulykke eller krisehendelse skjer utenfor kommunen, må den som først får 

melding av lensmann eller prest, sørge for at vakthavende lege varsles snarest.  

Når dødsfall, ulykke eller krisehendelse skjer i kommunen, vurderes behovet for kriseteamet 

sammen med, eller av vakthavende lege.  

 

Kriseteamet er tilknyttet AMK-sentralen.  

 

7.3 SAMMENKALLING KRISETEAM: 

 

Det er vakthavende lege som har ansvar for å innkalle kriseteamet. Innkalling kan delegeres 

til medarbeider i teamet.  

Hvis situasjonen oppstår på helg, vurderer legen behovet for å innkalle hele eller deler av 

teamet ut i fra situasjonen.  

 

 

Innkalling av kriseteam:  

Vakthavende lege Tlf.: 72 44 70 80 

Kriseteamets leder: Ingrid Kristiansen Tlf.: 415 00 947 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.0 LOGG FOR DEN KOMMUNALE BEREDSKAPSLEDELSEN 

8.1 Sjekkliste for gjennomføring av beredskapsledelsens første oppgaver 

Oppgave Utført kl 

Beredskapsledelsen bestående 

av...................................................................................................... 

opprettet. 

 

 

 

Avklare ansvarsforholdet til lensmann.   

 

 

Skaffe første oversikt over inntruffet hendelse fra skadestedsledelsen. 

 

 

Fylkesmannen varsles ved kriser som omfatter områder utenfor 

kommunens grenser. 

 

 

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

etter behov. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

Iverksette informasjon: 

 

 

Iverksette gjeldende kommunale fagplaner. 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

Opphør av kommunal beredskapsledelse 

 

          

Opphør av beredskapsinformasjon  

  

 

 

 



8.2 REGISTRERING AV ANKOMNE PERSONER 

 

Oppmøtested:      Dato: 

 

 

Merknad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.3 Loggskjema for beredskapsledelsen 

 Logg (brukes kun hvis ledelsen ikke har tilgang på strøm) 

 

Dato:__/___-___    Side ____ av ____ 

 

Nr Tid Fra Til Hendelse Hva er gjort Merknad Sign. 

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 

       

 

 

 CIM – dataprogram for loggføring 

I samarbeid med Statsviterens beredskapsavdeling skal Frøya kommune bruke 

dataprogrammet CIM for loggføring av hendelser. Når Internett ikke er tilgjengelig 

skal all loggføring skje på vedlagt skjema.  

 

Rådgiver Lars Christian Larsen CIM 

Servicevert Nina Nilsen CIM 

Prosjektleder Frode Larsen CIM 

 

Innlogging: www.dsb-cim.no 

Velg fylke og kommune 

Trykk ok 

 

Logg inn brukernavn og passord.  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8.4 Situasjonsrapport – CIM 

 
CIM inneholder en standard situasjonsrapport som Fylkesmannen krever brukt under øvelser 

og hendelser. Denne situasjonsrapporten må fortsatt brukes ved bortfall av nettverk eller andre 

årsaker til at CIM ikke fungerer. 

 

1. Situasjonsbilde (hva har skjedd? Hvor? Når? Hvem? Utvikling av situasjonen – skill 

mellom verifisert og uverifisert informasjon – beskriv nåværende kritiske utfordringer 

 

 

 

 

 

2. Mediebilde og budskap (Status mediebildet, bruk av kommunikasjonskanaler, 

budskap, kommunikasjonsutfordringer og behov for kommunikasjonsressurser) 

 

 

 

 

 

3. Tiltak som er iverksatt (Hvilke beredskapstiltak er iverksatt? Hvilken 

beredskapsorganisasjon er etablert? Hvilke ressurser er tilgjengelige?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Forventet utvikling (Hvilke konsekvenser kan situasjonen få for liv/helse, kritisk 

infrastruktur/kritiske samfunnsfunksjoner, miljø, sosial uro, økonomi etc.) 

 

 

 

 

 

 



5. Tiltak som vurderes iverksatt (Beskrivelse og vurdering av nye tiltak , inkludert 

beskrivelse av konsekvenser ved å ikke gjennomføre tiltak, behov for samordning og 

koordinering, ressursbehov, behov for bistand fra/på overordnet/sentralt nivå) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

8.5 Første møte – Status CIM 
 

Uansett krise/hendelse i Frøya kommune så skal beredskapsledelsen gjennomgå status ved å 

følge oppsettet til Første møte i CIM. Ved bortfall av nettverk, strøm eller CIM-tilgangen må 

dette møtet dokumenteres gjennom dette skjemaet. 

 

1. Hva har skjedd? (Mennesker – Hendelse- Hva er gjort?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hendelsespotensialet ( Mennesker – Miljø – Materiell) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hva gjør vi? (Handle i henhold til hendelsespotensialet) 

 

 

 

 

  

 

 

4. Hva trenger vi? ( Internbistand – Ekstern bistand) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Varsling (Iht beredskapsplan – Utover beredskapsplan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Konsekvens for kommunen (kort sikt – lang sikt) 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Thomas Sandvik Arkiv: L64  

Arkivsaksnr.: 21/183    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

FIBERUTBYGGING PÅ FRØYA - PRIORITERINGER 2021  

 

Forslag til vedtak: 

 

Prioriteringen for fiberutbygging på Frøya i 2021 er som følger: 

 

Prioritet 1: Prosjekt med områdenavn Stølan 

Prioritet 2: Prosjekt med områdenavn Klubben 

Prioritet 3: Prosjekt med områdenavn Dyrøya 

Prioritet 4: Prosjekt med områdenavn Valen 

Prioritet 5: Prosjekt med områdenavn Uttian 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om offentlige bredbåndsmidler 

 

Saksopplysninger:   

 

I formannskapet 03.03.20 orienterte kommunedirektøren om prioriteringene som kommunen 

skulle sende inn for å søke om NKOM midler for 2020 (søknaden ligger vedlagt). 

 

I utgangspunktet skulle dette avgjøres første halvår 2020, men fylkeskommunen har utsatt 

vedtaket om dette, og melder nå at avgjørelsen for tildelingen av disse midlene vil komme 

først i mars 2021 

 

Vurdering: 

 

Kommunens andel ved utbygging av fiber i et området i samarbeid med fylket og NKOM, vil 

være ca. 25% av totalkostnaden. Kommunedirektørens vurdering har derfor vært å vente på 

denne beslutningen før kommunen bruker mer ressurser på å planlegge utbygging av fiber i 

kommunen. Fylkeskommunens «sendrektighet» har derfor utsatt all planlegging av utbygging 

av fiber i kommunens regi.  

 

Den relative lave kostnadsandelen kommunen må bistå med i en utbygging sammen med 

fylkeskommunen gjør det fornuftig å vente på denne beslutningen. Det vil også utlyses 

NKOM midler for 2021, og kommunen må vurdere om det er ønskelig å gå videre med 



planlegging av utbygging på Frøya alene eller om det skal søkes om NKOM midler også i 

årene som kommer. 

 

Områdene som kommunen søkte om midler, ble prioritert i denne rekkefølgen: 

 

Prioritet 1: Prosjekt med områdenavn Stølan 

Prioritet 2: Prosjekt med områdenavn Klubben 

Prioritet 3: Prosjekt med områdenavn Dyrøya 

Prioritet 4: Prosjekt med områdenavn Valen 

Prioritet 5: Prosjekt med områdenavn Uttian 

 

Under vises områdene merket i kartet. Området merket med gult er under utbygging i 

samarbeid med fylkeskommunen. Områder som allerede er utbygd er ikke merket i kartet.  

 

 
 

 

Kommunedirektøren foreslår å opprettholde prioriteringsrekkefølgen.  

 

Kommunedirektøren foreslår også at kommunen skal kunne vurdere i bli med på utbygging i 

andre områder enn de prioriterte, hvis dette kommer sammen med et initiativ fra privat 

næringsliv eller fylkeskommunal regi, og kostnadsfordelingen på prosjektet er tilnærmet lik 

slik den er ved et NKOM prosjekt. Kommunedirektøren vil forløpende orientere om 

eventuelle slike saker. 

 

Kommunedirektøren har også hatt en parallell strategi, der kommune har bedt Telenor om 

pris på utbygging av de prioriterte områdene (ikke mottatt svar pr d.d. på mer enn ett område 

selv med gjentatte purringer). Kommunen har kun fått tilbakemelding på deler av området 1, 

Stølan. Kommunedirektøren avventer beslutningen hos fylkeskommunen før det gjøres mer 

her, da dette området har 1.prioritet i søknaden.  

 

Kommunedirektøren har hatt et møte med Sodvin, en strøm og nettleverandør, med 

hovedkontor på Kyrksæterøra, som nå bygger ut fiber på Hitra. De ga tilbakemelding på at 



Frøya pr d.d. ikke er 1.prioritert hos dem, da de nå fokuserer på utbyggingen på Hitra. De ga 

imidlertid tilbakemelding på at en utbygging av hele Frøya i samarbeid med kommunen er 

interessant. Kommunedirektøren planlegger å fortsette denne dialogen, når beslutningen fra 

fylkeskommunen på NKOM midlene foreligger. 

 

Kommunedirektøren planlegger også et møte med andre potensielle utbyggere, og jobber for 

å ha et møte med NTE, og Telenor for å kartlegge hvilke planer de har for utbygging på 

Frøya. NTE er ikke en aktør innen dette på Frøya i dag, men er en stor aktør nord i fylket. 

Kommunedirektøren planlegger derfor å invitere dem til et møte for å informere om Frøya og 

høre om deres utbyggingsplaner. 

 

I februar 2020 hadde kommunen et møte med Telenor, for å høre om deres planer, og de ga 

uttrykk i det møtet at de er ferdig med kommersiell utbygging på Frøya, og at all annen 

utbygging må skje i samarbeid med andre aktører, private eller offentlige. 

Kommunedirektøren ønsker å følge opp dette møtet, og vil gjøre det så raskt kommunen får 

avgjørelsen på NKOM midlene.  

 

 

 

 

 



Søknad om offentlige bredbåndsmidler- felles bredbåndsprosjekt i Trøndelag 

 

Frøya kommune søker herved om offentlige bredbåndsmidler. 

Vedlagt ligger oversikt over totalt 5 prosjekter med oversikt over antall registrerte boliger og 

fritidsboliger. Bedrifter har vi så langt ikke klart å finne ut sikre tall på, men alle prosjektene har flere 

bedrifter i sitt område av varierende størrelse. 

Alle 5 prosjektene er tegnet inn i fylkeskommunens kartløsning hvor de navngitt likt de vedlegg som 

følger denne e-posten og likt som de er beskrevet under. 

Frøya kommune har også prioritert områdene. Prioriteringen er som følger: 

Prioritet 1: Prosjekt med områdenavn Stølan 

Prioritet 2: Prosjekt med områdenavn Klubben 

Prioritet 3: Prosjekt med områdenavn Dyrøya 

Prioritet 4: Prosjekt med områdenavn Valen 

Prioritet 5: Prosjekt med områdenavn Uttian 

 

Disse prosjektene ligger tegnet inn på innsynsløsningen til fylkeskommunen: 

http://stfk-

gis.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=3728169e18f84d479e85423cf0dc6e6f 

 

Bredbåndssituasjonen i Frøya kommune 

Frøya kommune har også hatt møter med Telenor angående planer de evt har for videre utbygging. I 

følge representanten fra Telenor er de ferdige med sin kommersielle utbygging på Frøya.  

Det har de senere år foregått en større utbygging av bredbånd på Frøya. Dette har vært en 

kommersiell utbygging i regi av Canal Digital/Telenor i de områdene på Frøya hvor den største 

andelen av innbyggerne bor. 

For den resterende delen av Frøya kommunes befolkning, over halvparten, er nok eneste sjansen for 

å få bredbånd at man får tildelt offentlige midler til utbygging av fiber. Frøya kommune har selv 

bevilget midler for å bidra til slike utbyggingsprosjekter, men er fortsatt avhengig av tilskuddsmidler 

for å få realisert disse prosjektene. 

Frøya kommune ser nå i disse koronatider spesielt at flere som bor i utkantstrøk i kommunen ikke 

har tilgang på internett hjemme for å bruke i jobbsammenheng, men heller i 

hjemmeskolesammenheng. Flere har også varslet at det mobile tilbudet ikke strekker til i noen 

husstander. Det at man ikke har tilgang på bredbånd av tilfredsstillende kvalitet/hastighet kan fort 

være med på å skape et klasseskille innad i kommunen. 

 

 



Under kommer en kort beskrivelse av hvert enkelt prosjekt: 

Prioritet 1: Prosjekt med områdenavn Stølan 

I området Stølan som er tegnet inn i kartløsningen er det ifølge kommunens registre 219 personer 

med bostedsadresse i området. De er bosatt i 73 hus som kan ha flere husstander. Antall bedrifter er 

ukjent. 

Det er 27 fritidsboliger i området. 

Dette er et område som i stor grad ikke har 4G+ dekning jmf Telenors dekningskart. 

Prioritet 2: Prosjekt med områdenavn Klubben 

I området Klubben som er tegnet inn i kartløsningen er det ifølge kommunens registre 359 personer 

med bostedsadresse i området. De er bosatt i 115 hus, som kan ha flere husstander. Antall bedrifter 

er ukjent.  

Det er 70 fritidsboliger i området. 

I følge Telenors dekningskart er det en liten del av området som ikke har 4G+ dekning. I området er 

det ferdigregulert et nytt større boligfelt som det allerede er startet bygging i. Dette vil bety at det 

blir flere boliger og husstander i området i nær framtid. 

 

Prioritet 3: Prosjekt med områdenavn Dyrøya 

I området Dyrøya som er tegnet inn i kartløsningen er det ifølge kommunens registre 205 personer 

med bostedsadresse i området. De er bosatt i 75 hus, som kan ha flere husstander. Antall bedrifter er 

ukjent. 

Det er 37 fritidsboliger i området. 

I området er det et oppvekstsenter. Dette er sikret bredbånd i dag gjennom kommunen og avtale 

rundt Nordic Connect. Det er flere bedrifter i området, hvorav flere planlegger utvidelse. 

I følge Telenors dekningskart er noen punkter i ytterkant av området helt i grensen for 4G+ dekning.  

 

Prioritet 4: Prosjekt med områdenavn Valen 

I området Valen som er tegnet inn i kartløsningen er det ifølge kommunens registre 176 personer 

med bostedsadresse i området. De er bosatt i 51 hus, som kan ha flere husstander. Antall bedrifter er 

ukjent.  

Det er 34 fritidsboliger i området. 

I følge Telenors dekningskart ser hele området ut til å 4G+ dekning. 

I området er det ferdigregulert boligfelt som er under utbygging og antall boliger og husstander vil 

øke i nær framtid. 

 

Prioritet 5: Prosjekt med områdenavn Uttian 

I området Uttian som er tegnet inn i kartløsningen er det ifølge kommunens registre 174 personer 

med bostedsadresse i området. De er bosatt i 67 hus, som kan ha flere husstander.  

Det er 34 fritidsboliger i området. 



Prosjektet Uttian har blitt tegnet for å dekke områder hvor det ikke er noen bebyggelse. Dette fordi 

det er regulert til et næringsområde ved Sørøyan i kartet. Derfor er dette tatt med. Det er også på 

Uttian ferdigregulert et nytt boligområde hvor det selges tomter og utbygging har startet. Derfor vil 

det nok komme til flere boliger til dette området i nær framtid. 

I følge Telenors dekningskart ser hele området ut til å ha 4G+ dekning. 

 

Ytterligere dokumentasjon 

Frøya kommune har lagt ved utfylte maler jmf. oversendelsen fra fylkeskommunen så langt det har 

latt seg gjøre. 

Der vi har litt dårlig oversikt er eksisterende infrastruktur utover stopler og høyspentlinjer. Det vil si 

at vi har liten oversikt over hvor det finnes trekkrør pr dags dato. Hvis dette må beskrives mer 

grundig med tanke på å få behandlet søknaden, ønsker vi å få beskjed om dette slik at vi kan se om 

det er mulig å få gjort en slik jobb selv i disse koronatider. 

Adresselistene er fylt ut et så langt det lar seg gjøre og vi har prioritert å få lagt inn 

fastboende/eneboliger inn i oversikten. Fritidsboliger og næringseiendommer er ikke lagt inn. Dette 

kan vi fremskaffe hvis det er krav for å få behandlet søknaden. 

 

For spørsmål eller ønske om mer informasjon, ta kontakt med undertegnede. 

Med vennlig hilsen 

Frode Larsen 

Virksomhetsleder Servicesenteret 

Frøya Kommune 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sonja Dybvik Arkiv: 061  

Arkivsaksnr.: 21/215    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

DEBATTHEFTE 2021 - KS SPØR  

 
Forslag til vedtak: 

1. Hva er det viktigste kommunene/fylkeskommunene gjør for å lykkes med nødvendig 
omstilling?   

 
Frøya kommune mener at det å sette seg hensiktsmessige mål og beskrive gevinsten med omstilling 
må gjøres først, før nødvendig omstilling gjennomføres. Det er i tillegg viktig å sikre eierskap i 
prosessen gjennom involvering og fortløpende evaluering. I tillegg det å høste av andre kommuners 
erfaringer gjennom å delta i nettverk vil være av stor betydning. Vi må tørre å ha ett 
langtidsperspektiv og at omstillinger ikke nødvendigvis kan måles om denne har lyktes før det har 
gått år. I tillegg mener Frøya Kommune at det er avgjørende at det legges til rette slik at ansatte får 
nødvendig tid og ressurser til å bidra i strategiske omstillinger. 
 

2. Er det spesielle statlig virkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi - som kommunen/ 
fylkeskommunen opplever er særlig begrensende for omstillingsarbeidet? I så fall, hvilke?  

 
Frøya Kommune opplever at myndighetenes sektorielle organisering begrenser omstillingsarbeidet. 
Rapporteringskrav, pålagte oppgaver fra ulike departement samt lov og avtaleverk fører til at 
arbeidet tar tid og begrenser kommunens handlingsfrihet. I tillegg legges det ofte til grunn at evt 
tilskuddsordninger ikke nødvendigvis samsvarer med den tiden det tar å gjennomføre/etablere 
innovasjoner, og at det ikke ligger til grunn at omstillingsarbeidet i kommuner tar tid.  
 
 

3. For å sikre handlingsrom for omstilling, hva bør KS særlig gjøre fremover for å ivareta sin 
rolle overfor medlemmene?   

 
Frøya Kommune opplever at KS sin viktigste rolle fremover er å fasilitere og koordinere 
programmene som iverksettes. I tillegg tenker vi at det kan være hensiktsmessig av KS  å tenke en 
mer helhetlig tjenesteleveranse på tvers av sektorer. Frøya Kommune erfarer at KS i dag har 
iverksatt program som «Absolutt» og «Heltidskultur». Erfaringene så langt er at dette fungerer godt 
og kan være gode modeller for andre typer program. 
 

4. Hva er det viktigste kommunen/fylkeskommunen gjør for å lykkes med å forebygge og 
redusere ungt utenforskap?  

 
Frøya Kommune erfarer så langt med prosjekt 0-24 at det å fokusere på 24/7 mennesket og tidlig 
innsats kan forebygge ungt utenforskap. Prosjektet #0-24 pilot er essensen i å sikre gode systemer 
for tverrsektoriell samhandling. Det å etablere møteplasser for unge, gjerne i samarbeid med 
frivillighet og kulturtjenesten gir de unge en arena å møtes sammen med ansvarlige voksne. I tillegg 



gjennom samarbeid med aktører som NAV, utdanninginstitusjoner og næringsliv, vil kunne 
iverksette målrettet tiltak for å redusere utenforskap. 
 
 

5. Er det spesielle statlig styringsvirkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi - som 
kommunen/fylkeskommunen opplever er særlige begrensende for muligheter til å 
forebygge og redusere ungt utenforskap? I så fall, hvilke?  

 
Frøya Kommune erfarer at tilskuddsmidler knyttet til prosjekter til forebygging burde ha en lengre 
varighet. Det å etablere tjenester og tiltak og iverksette tar tid. Vi erfarer at tilskuddsmidlene 
begrenser og strekker ikke til for å få fullført prosjektene. I tillegg erfarer vi at lover og forskrifter 
begrenser samarbeidsmulighetene mellom kommunen, NAV og eventuelle andre 
samarbeidspartnere. Uansett så er kommuneøkonomien en avgjørende faktor når det gjelder 
iverksettelse av tiltak som nødvendigvis ikke er lovpålagte. Frøya Kommune har tro på at tiltak som 
forebygging og redusering av utenforskap bør reguleres i forskrift. Det vil medføre til at tiltak og 
virkemidler vil få en forsterket plass i forbindelse med budsjettarbeidet. Det vil da sikre kontinuitet, 
og redusere risikoen for at tiltakene forsvinner på grunn av andre økonomiske prioriteringer. 
 

6. For å legge til rette for kommunens/fylkeskommunens arbeid med ungt utenforskap, hva 
bør KS særlig gjøre fremover for å ivareta sin rolle overfor medlemmene?  

 
Frøya Kommune tenker at KS kan bidra med å øke kunnskap knyttet til tverrfaglig samarbeid. KS kan 

gjennom sine nettverk innen departement og direktorat legge til rette for å øke forståelsen av 

tverrfaglig samarbeid for å kunne lykkes. I tillegg bidra gjennom sine nettverk til kunnskaps økning 

ved å etablere program som går på å redusere utenforskap. 

 
 
Vedlegg: 
 
Debatthefte 2020 – KS Spør 
 
Saksopplysninger:   
 
KS inviterer hvert år kommunene og fylkeskommunene til å gi innspill til dagsaktuelle temaer som 
er presentert gjennom debattheftet. I år omhandler heftet spørsmål knyttet til kommunesektorens 
handlingsrom og forebygging av ungt utenforskap. Innkomne innspill vil sammenstilles og tas med i 
KS videre arbeid for kommunal sektor. Omtale av og spørsmål om prioriteringer i det forestående 
lønnsoppgjøret er i år tatt ut av heftet fordi oppgjøret for 2020 ikke var endelig da debattheftet ble 
ferdigstilt. Det vil bli sendt ut et eget debattgrunnlag senere for å sikre forankring av tariffoppgjøret 
2021.   
  
Kommunedirektøren legger med dette frem problemstillingene i debattheftet til politisk 
behandling.  
  
Tilstrekkelig handlingsrom for omstilling?    
Utfordringene med å finansiere det offentlige tjenestetilbudet vil øke fremover, 
og med koronapandemien øker utfordringene ytterligere. Som en konsekvens forsterkes behovet 
for omstilling i norsk samfunns- og arbeidsliv. Kommunesektoren har i lang tid hatt et 
omstillingsbehov, samtidig legger stadig mer komplekse oppgaver press på ressurser – og krever 
nytenkning og innovasjon. Det trengs nå andre grep enn ren effektivisering, både for å levere flere 
og bedre tjenester med færre ressurser, og for å møte forventninger fra innbyggere og 



næringsliv. Kommunal sektor er på mange områder i førersetet når det gjelder innovasjon i offentlig 
sektor, og landstinget la i februar føringer for KS’ arbeid på digitaliseringsområdet for å sikre 
samordning og gjennomføringskraft.   
  
For å kunne tilby gode og relevante digitale tjenester til innbyggere, næringsliv og frivillige må det 
offentlige samarbeide på tvers av fagsektorer og forvaltningsnivå. Dette innebærer også endrede 
krav til kompetanse hos ledere og medarbeidere. Totalt, vil en slik betydelig omstilling øke behovet 
for lokal frihet til å ta initiativ og løse felles utfordringer. Lokale løsninger kan være både mer 
tilpasset individuelle behov og økonomisk rimeligere enn standardløsninger fastsatt av Storting og 
regjering.  
  
Det er bred politisk enighet om rammestyring som hovedprinsipp for statlig styring av kommuner og 
fylkeskommuner, men prinsippet etterleves ikke alltid i praksis. Økt økonomisk rammestyring er 
erstattet av økt juridisk detaljstyring, og nesten halvparten av ordførerne mener at lover og 
nasjonalt fastsatte krav hemmer innovasjon. For å kunne opprettholde et lokalt handlingsrom til 
nødvendig omstilling, er det viktig at nye lovkrav og forventninger strengt tilpasses de økonomiske 
rammer sektoren kan få i tida som kommer.   
  
Hvordan forebygge og bekjempe ungt utenforskap?   
Anslagsvis 120 000 unge mellom 20 og 30 år står utenfor arbeid og skole. Psykiske lidelser er en 
viktig årsak til ung uførhet og frafall fra utdanning- og arbeidsliv. I tillegg vokser et økende antall 
barn opp i familier med vedvarende lavinntekt. Pandemien har forsterket utfordringen ved at 
sårbare unge rammes sterkere når økonomien og arbeidslivet rammes. Dette skaper behov for å 
tenke nytt for å forebygge ungt utenforskap.   
  
Muligheten til å se de ulike tjenesteområdene i sammenheng og å skape god samhandling i 
lokalsamfunnet med utgangspunkt i barn og unges behov, gjør kommunene godt egnet til å gi tidlig 
og tverrfaglig innsats. Tidlig innsats i grunnskolen er avgjørende for fremtidig deltakelse i utdanning 
og arbeid, og fylkeskommunene spiller en nøkkelrolle gjennom ansvaret for videregående 
opplæring. Innsats knyttet til kompetanse og kvalifisering til arbeid er viktig. For 
kommunesektoren innebærer dette både et ansvar som arbeidsgiver ved å tilby unge jobb og 
kvalifisering, og å skape gode tjenester for å hindre frafall. Her kreves et koordinert samarbeid 
mellom utdannings-myndigheter, NAV/velferdstjenestene og arbeidslivet. Tilpassede 
kvalifiseringsløp må utvikles i tråd med arbeidslivets behov. «Partnerskap for radikal innovasjon» er 
etablert av medlemmene og KS i fellesskap for å løse kritisk samfunnsutfordringer, og ungt 
utenforskap er et prioritert tema. Partnerskapet skal fremover se på hvordan dagens 
tjenesteproduksjon kan og bør endres.   
 
 
Vurdering: 
 
Kommunedirektøren har drøftet problemstillingen som skisseres i debattheftet internt, og foreslår 
følgende uttaalelse sendes fra Frøya Kommune, innen fristen 01.03.21: 
 

1. Hva er det viktigste kommunene/fylkeskommunene gjør for å lykkes med nødvendig 
omstilling?   

 
Frøya kommune mener at det å sette seg hensiktsmessige mål og beskrive gevinsten med omstilling 
må gjøres først, før nødvendig omstilling gjennomføres. Det er i tillegg viktig å sikre eierskap i 
prosessen gjennom involvering og fortløpende evaluering. I tillegg det å høste av andre kommuners 
erfaringer gjennom å delta i nettverk vil være av stor betydning. Vi må tørre å ha ett 



langtidsperspektiv og at omstillinger ikke nødvendigvis kan måles om denne har lyktes før det har 
gått år.  
I tillegg mener Frøya Kommune at det er avgjørende at det legges til rette slik at ansatte får 
nødvendig tid og ressurser til å bidra i strategiske omstillinger. 
 
 

2. Er det spesielle statlig virkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi - som kommunen/ 
fylkeskommunen opplever er særlig begrensende for omstillingsarbeidet? I så fall, hvilke?  

 
Frøya Kommune opplever at myndighetenes sektorielle organisering begrenser omstillingsarbeidet. 
Rapporteringskrav, pålagte oppgaver fra ulike departement samt lov og avtaleverk fører til at 
arbeidet tar tid og begrenser kommunens handlingsfrihet. I tillegg legges det ofte til grunn at evt 
tilskuddsordninger ikke nødvendigvis samsvarer med den tiden det tar å gjennomføre/etablere 
innovasjoner, og at det ikke ligger til grunn at omstillingsarbeidet i kommuner tar tid.  
 

3. For å sikre handlingsrom for omstilling, hva bør KS særlig gjøre fremover for å ivareta sin 
rolle overfor medlemmene?   

 
Frøya Kommune opplever at KS sin viktigste rolle fremover er å fasilitere og koordinere 
programmene som iverksettes. I tillegg tenker vi at det kan være hensiktsmessig av KS  å tenke en 
mer helhetlig tjenesteleveranse på tvers av sektorer. Frøya Kommune erfarer at KS i dag har 
iverksatt program som «Absolutt» og «Heltidskultur». Erfaringene så langt er at dette fungerer godt 
og kan være gode modeller for andre typer program. 
 

4. Hva er det viktigste kommunen/fylkeskommunen gjør for å lykkes med å forebygge og 
redusere ungt utenforskap?  

 
Frøya Kommune erfarer så langt med prosjekt 0-24 at det å fokusere på 24/7 mennesket og tidlig 

innsats kan forebygge ungt utenforskap. Prosjektet #0-24 pilot er essensen i å sikre gode 
systemer for tverrsektoriell samhandling. Det å etablere møteplasser for unge, gjerne i 
samarbeid med frivillighet og kulturtjenesten gir de unge en arena å møtes sammen med ansvarlige 
voksne. I tillegg gjennom samarbeid med aktører som NAV, utdanninginstitusjoner og næringsliv, vil 
kunne iverksette målrettet tiltak for å redusere utenforskap. 
 
 
 

5. Er det spesielle statlig styringsvirkemidler – i tillegg til kommuneøkonomi - som 
kommunen/fylkeskommunen opplever er særlige begrensende for muligheter til å 
forebygge og redusere ungt utenforskap? I så fall, hvilke?  

 
Frøya Kommune erfarer at tilskuddsmidler knyttet til prosjekter til forebygging burde ha en lengre 
varighet. Det å etablere tjenester og tiltak og iverksette tar tid. Vi erfarer at tilskuddsmidlene 
begrenser og strekker ikke til for å få fullført prosjektene. I tillegg erfarer vi at lover og forskrifter 
begrenser samarbeidsmulighetene mellom kommunen, NAV og eventuelle andre 
samarbeidspartnere. Uansett så er kommuneøkonomien en avgjørende faktor når det gjelder 
iverksettelse av tiltak som nødvendigvis ikke er lovpålagte. Frøya Kommune har tro på at tiltak som 
forebygging og redusering av utenforskap bør reguleres i forskrift. Det vil medføre til at tiltak og 
virkemidler vil få en forsterket plass i forbindelse med budsjettarbeidet. Det vil da sikre kontinuitet, 
og redusere risikoen for at tiltakene forsvinner på grunn av andre økonomiske prioriteringer. 
 
 



6. For å legge til rette for kommunens/fylkeskommunens arbeid med ungt utenforskap, hva 
bør KS særlig gjøre fremover for å ivareta sin rolle overfor medlemmene?  
 
Frøya Kommune tenker at KS kan bidra med å øke kunnskap knyttet til tverrfaglig samarbeid. KS kan 

gjennom sine nettverk innen departement og direktorat legge til rette for å øke forståelsen av 

tverrfaglig samarbeid for å kunne lykkes. I tillegg bidra gjennom sine nettverk til kunnskaps økning 

ved å etablere program som går på å redusere utenforskap. 
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FORORD

Selv om Norge som samfunn har håndtert korona-
pandemien relativt godt, med få døde og alvorlig syke,
er det likevel et faktum at den traff oss med betydelig
styrke. I denne krisen har kommunene vist stor inn-
satsvilje og omstillingsevne. Dette har vært krevende
både økonomisk og, ikke minst, menneskelige der
ansatte fra kommunal sektor har ytt ekstra gjennom
hele pandemien.

Vi har opplevd tilbakeslag for Norges økonomiske
vekst – og for internasjonal økonomi. Med høyere
arbeidsledighet i Norge og svekket utenlandsk etter-
spørsel etter våre produkter, blir de økonomiske ram-
mene begrenset tidligere enn vi hadde sett for oss.
Det betyr at prioriteringsutfordringene treffer hardere
og tidligere enn ventet. Vi som samfunn står i tillegg
overfor allerede kjente utfordringer som demogra sk
utvikling og klima- og miljøendringer.

For at kommuner og fylkeskommuner fortsatt skal
kunne levere gode velferdstjenester til en aldrende
befolkning, er det behov for både streng prioritering
og tydelig evne og vilje til omstilling. Fremover vil
tydelige trender være:
• Kostnadsvekst i helse- og omsorgstjenestene –

yngre brukere krever stadig mer av ressursene.

Kjære politikere

Lasse Hansen
Administrerende direktør

• Arbeidet med å forebygge og bekjempe ungt utenfor-
skap må forsterkes – tidlig og rask innsats er svært
viktig, og her har kommunene en unik posisjon.

• Hardere prioriteringer kan føre til at inkludering i
arbeidslivet blir mer krevende – her kan også
kommunesektoren spille en nøkkelrolle.

Skal vi som samfunn lykkes med å møte disse utfor-
dringene, er det helt nødvendig med en felles virke-
lighetsforståelse sentralt og lokalt og et sterkt lokalt
selvstyre. Frihet til å tilpasse tjenestene lokalt er både
en forutsetning for dette selvstyret, men det er også
helt nødvendig for at Norge som samfunn skal klare
å løse oppgavene vi står overfor i årene fremover.

Med Debattheftet 2021 og strategikonferansene
vinteren 2021, ber KS om klare og konkrete tilbake-
meldinger fra medlemmene på hvordan vi best om-
stiller oss for en ny tid. Har vi tilstrekkelig handlingsrom
for omstilling? Hvordan kan vi forhindre og bekjempe
ungt utenforskap?

Når det gjelder tariffoppgjøret 2021, er situasjonen i
skrivende stund så uavklart at det blir gjennomført en
egen medlemsforankring noe senere. Årets debatthefte
inneholder derfor ikke noe om tariffoppgjøret neste år.

Lykke til med diskusjonene!

Oslo, desember 2020
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HANDLINGSROM FOR OMSTILLING

H ar vi ti l strekkel i g h an d l i n g srom
for om sti l l i n g ?
Koronapandemien har satt tjenestetilbudet under press og forsterket ere av

utfordringene vi står overfor som samfunn. En del av løsningen er større lokalt

handlingsrom.

Situasjonen i kommunesektoren er nå svært kreven-
de. I lengden vil det ikke være mulig å både oppfylle
alle ekstra krav som følger av koronapandemien og
samtidig gjennomføre alle andre oppgaver som nor-
malt. Det har lenge vært klart at utfordringene med
å nansiere det offentlige tjenestetilbudet fremover
vil øke. Koronapandemien øker utfordringene ytter-
ligere. Oljefondet tappes og den langsiktige økono-
miske veksten svekkes. Innstrammingene i offentlige
nanser kommer tidligere enn forventet. Det gjør at

behovet for omstilling i norsk samfunns- og arbeidsliv
forsterkes.

Kommunesektoren har i lang tid hatt et omstillings-
behov, for eksempel i eldreomsorg fra institusjons-
basert omsorg til omsorg i hjemmene. I kommunene
og fylkeskommunene blir prioriteringene enda tøffere,
og innovasjonstakten må øke. Dette innebærer nye/
endrede krav til kompetanse hos ledere og medarbei-

dere, og økte krav til å løse oppgavene på nye måter.
En slik betydelig omstilling øker behovet for lokal
frihet til å ta initiativ og løse felles utfordringer.

Kommunal sektor er på mange områder i fører-
setet når det gjelder innovasjon i offentlig sektor.
Bærekraftløftet, satsingen på smarte lokalsamfunn,
digitalisering, innovative anskaffelser, Partnerskap for
radikal innovasjon og samarbeid om komplekse og
radikale løsninger på samfunnsutfordringer er eksem-
pler på dette.

Samtidig ser vi at stadig mer komplekse oppgaver
legger press på ressurser – og krever nytenkning og
innovasjon. Det trengs andre grep enn ren effekti-
visering, både for å levere ere og bedre tjenester
med færre ressurser, og for å møte forventninger fra
innbyggere og næringsliv. For å få mer innovasjon,
mer sammenheng i tjenestene, bedre kvalitet og økt
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effektivitet bør det legges til rette for mer forsøksvirk-
somhet og eksperimentering i offentlig sektor. En vel-
organisert ordning for eksperimentering, for eksempel
etter modell av de nyeste frikommuneforsøkene i
Danmark, vil legge til rette for systematiske forsøk
med frihet fra regler, lover og dokumentasjonskrav.

For å kunne tilby gode og relevante digitale tjenester
til innbyggere, næringsliv og frivillige må det offentlige
samarbeide på tvers av fagsektorer og forvaltningsni-
vå. Det stiller oss overfor nye utfordringer, som f.eks.
når kommunal sektors tjenester er avhengige av
leveranser fra staten. DigiSos er for eksempel en
kommunal innbyggertjeneste for å søke om økono-
misk sosialhjelp som leveres i samarbeid med NAV. I
slike tilfeller må staten sørge for at kommunal sektor
er delaktige i beslutninger knyttet til bl.a. videreutvik-
ling og nansiering.

Analyser av regnskapsresultatene for 2019 viser at
antall kommuner med lite økonomisk handlingsrom
øker. Budsjettdokumentene i 132 kommuner for 2021
indikerer at budsjettert netto driftsresultat for alle
kommuner vil ende på 0,4–0,7 prosent av driftsinn-
tektene. Dette er en liten bedring fra 2020-under-
søkelsen, men lavere enn anbefalt nivå og svakere
enn i årene 2016–2019. Det er stor spredning i netto
driftsresultat blant kommunene etter innbyggertall.
De største kommunene budsjetterer med de høyeste
resultatene.

VISSTE DU AT….

KS har sendt brev til partiene med
forventninger til nytt Storting, som

for eksempel:

Sørge for en kommuneøkonomi som gir
handlingsrom for lokale prioriteringer til både

velferd og lokal og regional utvikling.

Unngå nye og utvidede bindende
bemanningsnormer i kommunesektoren.

Sikre kommunesektoren reell inn ytelse
i nasjonalt digitaliseringsarbeid og at

nansieringsmodellene ikke svekker
kommunenes handlingsrom.

Sikre gode og treffsikre virkemidler for
innovasjon i kommunesektoren.

Kilde: Tillit og trygghet – politikk for fremtidens
kommunesektor. Forventninger til ny Stortingsperiode.

Vedtatt av Hovedstyret 09.11.20.

HANDLINGSROM FOR OMSTILLING
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HANDLINGSROM FOR OMSTILLING

Vekst i utgifter i pleie om omsorg, mrd. kroner faste priser
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Faktisk utgiftsvekstForventet utgiftsvekst som følge av befolkningsendringer

En medvirkende årsak til mer presset økonomi har vært kostnadsveksten i helse- og omsorgstjeneste-
ne over tid. Veksten kan ikke forklares av befolkningsutviklingen alene. Presset vil forsterkes ytterligere
neste år, særlig om det reelle innslagspunktet i topp nanseringsordningen for ressurskrevende tjenester

vedtas økt. Kilde: KS, kommuneøkonomene

Vekst i utgifter i pleie og omsorg, mrd. kroner faste priser

Begrensede økonomiske ressurser er faktoren som
oftest nevnes som en brems i arbeidet med innova-
sjon i kommunen og fylkeskommunen. Når nesten
halvparten av ordførerne i tillegg mener at lover og
nasjonalt fastsatte krav hemmer innovasjon, er dette
et viktig signal om at nødvendige endringer også er
avhengige av mer lokalt selvstyre.

Vi vet at det lokale selvstyret står sterkt i befolknin-
gen. De senere år har selvstyret fått styrket sin rettsli-
ge stilling overfor staten, men utfordres særlig av økt
bruk av bindende bemanningsnormer. Det er bred
politisk enighet om rammestyring som hovedprinsipp
for statlig styring av kommuner og fylkeskommuner,
men prinsippet etterleves ikke alltid i praksis.

For å kunne opprettholde et lokalt handlingsrom til
nødvendig omstilling, er det viktig at nye lovkrav
og forventninger strengt tilpasses de økonomiske
rammer sektoren kan få i tida som kommer. Lokale
løsninger kan være både mer tilpasset individuelle
behov og økonomisk rimeligere enn standardløsnin-
ger fastsatt av Storting og regjering.
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Bemanningsnormen og skjerping av pedagognormen vil medvirke til svekket kommuneøkonomi. I 2021
tilsier beregninger at det svekker kommunebudsjettene med vel 400 millioner kroner. Også den private
delen av barnehagesektoren er svært bekymret for nansering, og mener at bemanningsnormene er

under nansiert. Kilde: KS, kommuneøkonomene

1000

500

2019 2020 2021 2022

0

Manglende nansiering barnehagenormer

Kommunale barnehager Private

Manglende nansiering barnehagenormer

KS synliggjør kommunesektorens behov på en rekke
måter. Gjennom FOU-ordningen og egen kompetan-
se fremskaffer KS dokumentasjon og kunnskaps-
grunnlag for videre handling. Som rådgivningsorga-
nisasjon og utviklingspartner legger KS til rette for og
sprer kunnskaps- og erfaringsbasert beste og neste
praksis til sektoren.
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HANDLINGSROM FOR OMSTILLING

Anslag budsjettert netto driftsresultat for kommunene utenom Oslo

Anslag budsjettert netto driftsresultat i sektoren har vært synkende over tid – og
vil mot slutten av dette året ligge under det anbefalte nivået fra både nasjonale
myndigheter og KS. Budsjettundersøkelsen 2021 har god representativitet med
132 av 355 av kommuner. Kilde: KS, kommuneøkonomene

Anslag budsjettert netto driftsresultat for kommunene utenom Oslo
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Medlemsdialogen er sentral for å få innspill i stør-
re saker av betydning for medlemmene. I tillegg til
fylkesstyrene, kommunedirektørutvalgene og poli-
tiske og faglige kollegiale organer, rådfører KS seg
løpende med medlemmene, for eksempel gjennom
KommIT-rådet og Strategisk råd for innovasjon og
forskning, med ledere fra utvalgte kommuner og
fylkeskommuner.



10

HANDLINGSROM FOR OMSTILLING

Innovasjon i kommunal sektor skjer over hele landet. Innovasjonsbarometeret 2020 viser at innovasjons-
trykket fremdeles er høyt i kommunesektoren. Det samlede resultatet ligger omtrent på samme nivå som i

2018. Resultatene viser at virksomheter på østlandet er hakket mer innovative enn i resten av landet. Det
er likevel ikke store forskjeller mellom landsdelene. Kilde: Innovasjonsbarometeret 2020, KS

Har din virksomhet innført en eller ere typer innovasjoner de to siste årene?

Digitalisering i kommunesektoren

Landstinget la i februar 2020 føringer for KS’ arbeid på digitaliseringsområdet for å sikre sam-
ordning og økt gjennomføringskraft. Vedtaket tydeliggjør bl.a. at KS skal være en pådriver for
digital kompetanse samt utvikling og utbredelse av felles kommunale løsninger og komponenter.
Dette skal skje i samarbeid med regionale digitaliseringsnettverk og medlemmene. Vedtak og
saksfremstilling kan leses på KS.no:
http://opengov.cloudapp.net/Meetings/KS/Meetings/Details/985929?agendaItemId=242798
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Innovasjonsbarometeret 2020 viser at tre av re virksomheter har innført en eller ere innovasjoner de
siste to årene. Mest aktivitet er det i sosial sektor. Andelen kommuner og fylkeskommuner som svarer at
de har innført helt nye løsninger (første av sitt slag) har gått litt ned siden 2018. Noen færre svarer også at

den nyeste innovasjonen er inspirert av andre, men tilpasset egen virksomhet. Det er ere egenutviklede
innovasjoner i de store kommunene enn i de små. Kilde: Innovasjonsbarometeret 2020, KS

Den nyeste innovasjonen var ...

HANDLINGSROM FOR OMSTILLING
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• begrenset bruk av øremerkede tilskudd
• redusert handlingsrom for bruk av eien-

domsskatt
• sterk økning i lovfesting av individuelle

rettigheter i perioden 1 999–2009. Tegn kan
tyde på at denne tendensen avtar noe etter
201 0

• flere lovkrav knyttet til prosedyrer, kompe-
tanse og bemanningsnormer på velferds-
områdene

• Det lokale selvstyret er lovfestet og kom-
muner og fylkeskommuner kan gå til søks-
mål mot staten for å prøve lovligheten av
statens vedtak

• bruken av innsigelser er strammet inn,
selvstyret veier tyngre ved statlig klage-
behandling og har fått sterkere stilling ved
statlig tilsyn

• økt bruk av konsultasjoner, avtaler og dia-
log mellom statlig og kommunal sektor

Utviklingstrekk i statlig styring:

KS’ myndighetskontakt skjer gjennom faste møter
med regjeringen, møter med stortingsgruppene,
komitéer og de fylkesvise stortingsbenkene. I tillegg
spiller KS aktivt inn høringsuttalelser til nye lovforslag,
vurderinger av statsbudsjettet mv. For å oppfylle KS’
mandat overfor medlemmene er alliansebygging med
andre aktører også viktig, samt aktivt mediearbeid for
å bidra til opinionsdanningen.

KS ivaretar kommunesektorens interesser i arbeids-
livspolitikken gjennom det nasjonale trepartsamar-
beidet mellom partene i arbeidslivet og nasjonale
myndigheter. Hovedavtalen legger rammene for om-
stillingsarbeid og gode prosesser mellom partene for
utvikling av kvalitativt gode tjenester i kommuner og
fylkeskommuner. Det er avgjørende for et godt resul-
tat at de ansatte og deres organisasjoner involveres
så tidlig som mulig når omstillinger og reformer skal
gjennomføres.

HANDLINGSROM FOR OMSTILLING
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Hva er det viktigste kommunene/fylkeskommunene
gjør for å lykkes med nødvendig omstilling?

Er det spesielle statlig virkemidler – i tillegg
til kommuneøkonomi - som kommunen/

fylkeskommunen opplever er særlig begrensende for
omstillingsarbeidet? I så fall, hvilke?

For å sikre handlingsrom for omstilling, hva bør KS
særlig gjøre fremover for å ivareta sin rolle overfor

medlemmene?

1

2

3

KS SPØR
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UNGT UTENFORSKAP

Erfaringer fra ere kommuner som benytter KS-verk-
tøyet Utenforregnskapet er at det er krevende å
prioritere utsatte barn og unge. Bakgrunnen er trang
kommuneøkonomi, og fordi det i trange økonomiske
tider kan oppleves utfordrende å gjøre prioriteringene
når investeringen gjøres i kommunen og gevinsten
tas ut i stat og samfunnet som helhet.

KS har etablert en rekke nettverk som jobber i
spennet mellom universelle tiltak rettet mot alle og
målrettede tiltak rettet mot enkeltgrupper og indivi-
der. Nettverk for barn og unges psykiske helse er et
eksempel. Program og nettverk for folkehelse jobber
for befolkningen som sådan og direkte mot særskilte
målgruppe for å redusere sosial ulikhet, og jobber for
å bedre psykisk helse og livskvalitet særlig for barn
og unge.

Tidlig og helhetlig innsats
Lokal kunnskap, i kombinasjon med et bredt spek-
ter av velferdstjenester, gjør at kommunesektoren

H vord an forebygge og b ekjem pe
u n gt u ten forskap?
Kommunesektoren har stort engasjement for god oppvekst og gode liv for

innbyggerne. Likevel er det for mange unge som ikke nner tilhørighet i samfunns-,

utdannings- og arbeidsliv. Utenforskap kan best forebygges gjennom tidlig innsats,

med et helhetlig tilbud som favner hele barnet, inkludert familien. Mye gjøres allerede,

men det kan og bør gjøres mer.

Ungt utenforskap er en av de store utfordringene i
det norske samfunnet i dag. Ifølge NAV, står anslags-
vis 120 000 unge mellom 20 og 30 år utenfor arbeid
og skole (https://memu.no/artikler/120-000-unge-
voksne-mellom-20-og-30-ar-i-utenforskap/). Altfor
mange unge faller ut av videregående opplæring og
antall unge uføre øker. Et økende antall barn vokser
opp i familier med vedvarende lavinntekt. Psykiske
lidelser er en viktig årsak til uførhet blant unge og
frafall fra utdanning- og arbeidsliv. Omkostningene er
store både for samfunnet og for de unge det gjelder,
i tillegg til at arbeidslivet mister tilgang til nødvendig
arbeidskraft og kompetanse.

Pandemien har forsterket utfordringen gjennom at
sårbare unge berøres sterkere når økonomien og
arbeidslivet rammes. Inkludering i arbeidslivet er blitt
mer krevende, og ere unge står i fare for varig frafall
fra utdanning og arbeid. Dette skaper behov for å
tenke nytt for å forebygge ungt utenforskap og for å
inkludere ere i arbeidslivet.
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besitter mange av virkemidlene som kan forhindre
og forebygge utenforskap. Kommunesektoren gjør
allerede en betydelig innsats på dette området, men
det er potensiale for å gjøre mer. Det som gjør kom-
munene godt egnet for tidlig og tverrfaglig innsats,
er muligheten til å se de ulike tjenesteområdene i
sammenheng og skape god samhandling i lokalsam-
funnet med barn og unges behov i sentrum.

Det statlige prosjektet 0–24-samarbeidet er et av
mange tiltak som er satt i gang for å motvirke ungt
utenforskap (https://0-24-samarbeidet.no/). Et resul-
tat er oppvekstpro ler, utviklet av Folkehelseinstitut-
tet, som svar på kommunenes ønske om bedre sam-
ordnet statistikk på tvers av tjenester for utsatte barn
og unge. Kommuner og KS har deltatt i ulike delpro-
sjekter under det statlige prosjektet, blant annet:

• I Nordisk 0–24 har KS deltatt med et nettverk av sju
kommuner som har jobbet for å styrke kvaliteten på
det tverrsektorielle samarbeidet for utsatte barn og
unge.

• 12 kommuner har vært pilot i forsøk med program -
nansiering for tiltak rettet mot utsatte barn og unge.

• I delprosjektet «Bedre tverrfaglig samarbeid» er
myke virkemidler kartlagt både fra departementer,
direktorater og KS.

VISSTE DU AT….

KS har sendt brev til partiene med
forventninger til nytt Storting, som

for eksempel:

Utvikle tiltak og strategier mot barnefattigdom
og ulike former for utenforskap sammen med

kommunesektoren.

Sørge for en reform av videregående
opplæring som gir ere mulighet til å

gjennomføre og bestå, gjennom mer eksible
opplæringsløp og full nansiering av nye

oppgaver for fylkeskommunene.

Sikre ordninger som øker «inkluderingsvilje-
og evne» hos arbeidsgivere.

Kilde: Tillit og trygghet – politikk for fremtidens
kommunesektor. Forventninger til ny Stortingsperiode.

Vedtatt av Hovedstyret 09.11.20.
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UNGT UTENFORSKAP

Kvali sering til arbeid
Unge må kvali seres for å komme i jobb. For kom-
munesektoren innebærer dette både å ta et ansvar
som arbeidsgiver ved å tilby unge jobb og kvali se-
ring, og å skape gode tjenester for å hindre at unge
innbyggere faller utenfor. Tidlig innsats i grunnskolen
er avgjørende for fremtidig deltakelse i utdanning og
arbeid. Fylkeskommunene spiller en nøkkelrolle gjen-
nom ansvaret for videregående opplæring. Kommu-
nesektoren trenger arbeidskraft, samtidig som vi ikke
har råd til at unge faller ut av utdanning – og kanskje
aldri kommer seg inn i arbeidslivet.

Kompetansebehovsutvalget (NOU 2: 2018-2020)
peker på at frafall fra videregående opplæring er en
av våre største samfunnsutfordringer – samtidig som
det også er store fremtidige rekrutteringsutfordringer

i deler av arbeidslivet. Det å sørge for at ere fullfører
utdanningsløp, og kvali serer seg til arbeid er en av
de viktigste oppgavene i velferdspolitikken. Det er
viktig for den enkelte, for arbeidslivet og for samfun-
net.

Innsats knyttet til kompetanse og kvali sering til
arbeid blir viktig. Her kreves et koordinert samar-
beid mellom utdanningsmyndigheter, NAV/velferd-
stjenestene og arbeidslivet. Tilpassede kvali se-
ringsløp må utvikles i tråd med arbeidslivets behov.
Kommunesektoren har mye å bidra med både som
arena for kvali sering og for arbeidstrening. Gjennom
partnerskapet i NAV har stat og kommune et felles
ansvar for å sørge for at est mulig får anledning til
å delta i arbeidslivet. Mange kommuner erfarer at
en utvikling av partnerskapet mot større kommunalt

Foto: Trigger



18

ansvar for arbeidsmarkedsområdet kan ha betydelig
potensiale for å få ere unge ut av utenforskap og inn
i arbeid og kvali sering.

Kommuner og fylkeskommuner er store arbeidsgi-
vere. De utgjør mange virksomheter med behov for
kompetanse og arbeidskraft, og kvali kasjonsprin-
sippet og utlysningsprinsippet gjelder ved ansettel-
ser. Samtidig ser vi, med den økende andelen som
står utenfor arbeidslivet, at det kan være behov for

å tenke nytt om hvilke muligheter kommuner og fyl-
keskommuner har for å tilsette personer som ikke har
tilstrekkelig kompetanse eller arbeidserfaring. Dette
er en utfordring vi må se på og løse i fellesskap.

«Partnerskap for radikal innovasjon» er etablert av

medlemmene og KS i fellesskap for å løse kritiske
samfunnsutfordringer for vår sektor gjennom radi-
kal innovasjon. I dette ligger et mer systemrettet
innovasjonsarbeid som er for stort for den enkelte
kommune, og som krever samhandling på tvers av
sektorer og forvaltningsnivåer. Radikale innovasjo-

ner vil kunne snu om på tenkemåter, og kan poten-
sielt endre dagens tjenesteproduksjon fullstendig.
Som konsekvens kan ansvar og oppgaver yttes
mellom sektorer, lover og regler endres, og nye
roller og samarbeidsformer skapes.

Ungt utenforskap er valgt som en prioritert sam-
funnsutfordring i programmets arbeid. Den andre
prioriterte samfunnsutfordringen er den demogra s-
ke utviklingen.

For samfunnsutfordringen Ung utenforskap er det

på bakgrunn av innsiktsarbeidet identi sert sju inno-
vasjonsområder hvor det er spesielt viktig med radi-
kal innovasjon. To av disse er utpekt som innganger
for videre arbeid og vil påvirke de andre fem. De to
innovasjonsområdene er knyttet til hoved-
prosjektene:

• En offentlig sektor for vår tid. Et helhetlig
velferdssystem med barn og unge i sentrum

• Frakoblingsprosessen. Ny innsikt – dypere
forståelse

Det igangsettes ere delprosjekter knyttet til
prosjektene.

Ungt utenforskap i KS’ Partnerskap for radikal innovasjon

UNGT UTENFORSKAP
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Hva er det viktigste kommunen/fylkeskommunen
gjør for å lykkes med å forebygge og redusere ungt

utenforskap?

Er det spesielle statlig styringsvirkemidler – i
tillegg til kommuneøkonomi – som kommunen/

fylkeskommunen opplever er særlige begrensende
for muligheter til å forebygge og redusere ungt

utenforskap? I så fall, hvilke?

For å legge til rette for kommunens/fylkeskommunens
arbeid med ungt utenforskap, hva bør KS særlig gjøre
fremover for å ivareta sin rolle overfor medlemmene?

4

5

6

KS SPØR
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Saksbehandler:  Sonja Dybvik Arkiv: 512  

Arkivsaksnr.: 21/254    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

KS SPØR - TARIFF 2021  

 

Forslag til vedtak: 

 
1. Bør lønnsmidlene som er til disposisjon ved mellomoppgjøret 2021 fordeles i hovedsak 

sentralt eller lokalt? Dersom sentrale tillegg – hvilke stillingsgrupper bør prioriteres? 
 
Frøya Kommune er av en oppfattelse at midlene som er til disposisjon fordeles i hovedsak 
sentralt. Det begrunnes i erfaringene fra 2020 hvor rammene var minimal og det å 
gjennomføre lokale forhandlinger med de begrensende rammene var meget krevende. 
Arbeidet er det samme som om potten er større og dette generer mange timers arbeid 
«utansett». I 2020 fikk kommunen brudd med 4 forbund. Kommunen fikk medhold i alle 
sakene jfr rammene for oppgjøret i 2020. I følge KS så ligger det ikke til grunn pt noen 
forhåpninger om at rammene vil være av et mye større omfang omfang enn 2020. I lokale 
forhandlinger erfarer Frøya kommune at forbundene ikke er helt oppdatert på det 
sammenslutningene blir omforent om, og Frøya Kommune tror at dersom det gjennomføres 
lokale forhandlinger i ett mellomoppgjør vil vi oppleve samme som i 2020.  
 
Når det gjelder stillingsgrupper og anbefalinger, så tenker Frøya Kommune det er 
hensiktsmessig å prioritere ansatte med høyere utdannelse. Her har vi 
rekrutteringsutfordringer og kommunen sliter med å beholde ansatte. Det vil si stillinger 
som krever master. Eks. ingeniører, jurister, jordmødre, sykepleiere, spesial sykepleiere, 
leger.  

 
 

2. Er det behov for avsetning til lokale forhandlinger? I så fall, hvor stor bør potten være?  
 

Frøya Kommune mener det er behov for avsetninger til lokale forhandlinger uansett. 
Kommunen har budsjettert med kr. 3.000.000,- for 2021. 

 

 

 

 

Vedlegg: 

 

KS Tariff notat – 2021 

 

 

 



Saksopplysninger:   

 
Da Frøya Kommune i desember mottok årets debatthefte med tittelen «Omstilling i koronaens tid– 

KS spør», var KS som arbeidsgiverorganisasjon ikke i mål med hovedtariffoppgjøret 2020. 

Debattheftet inneholdt derfor ikke noe om tariffoppgjøret for 2021. Nå har KS sendt ut et eget 

tariffnotat med informasjon, fakta og spørsmål til kommunene rettet inn mot vårens 

tarifforhandlinger. Selv om tiden er knapp, ber KS alikevel om at det prioriteres å behandle 

spørsmålene som reises og fremhever ønsket om god forankring i hele kommunesektoren. Innspill 

og vurderinger fra kommunene gjør KS best mulig i stand til å finne gode løsninger sammen med 

partene på arbeidstakersiden. 

Bakteppe og forhandlingsgrunnlag 

 
Tariffoppgjøret i 2021 er et såkalt mellomoppgjør der lønnsreguleringer vil være eneste tema. Selve 

grunnlaget for forhandlingene er bestemt i Hovedtariffavtalen der det vises til økonomisk ramme i 

frontfaget, lønnsutvikling i sammenlignbare tariffområder og den økonomiske situasjonen på 

forhandlingstidspunktet. Alle arbeidstakerne i HTA kapittel 4 som omfattes av forhandlingene. 

Deres lønnsutvikling skjer ved sentrale lønnstillegg, ansiennitetstillegg, samt eventuelle lokale 

tillegg. Denne gruppen utgjør 86 prosent av alle årsverkene i KS-området 

Det er nå fire år siden sist det ble avsatt lønnsmidler til lokale forhandlinger. De seneste 

tariffoppgjørene har i stor grad har prioritert høyskolegruppene og fagarbeidere. Lønnsoppgjøret i 

2020 endte i mekling med både Akademikerne/Legeforeningen, Utdanningsforbundet og Norsk 

sykepleierforbund. Oppgjøret bar preg av et svært lite økonomisk handlingsrom. Resultatet var 

beskjedne kronetillegg som varierte fra 1 400 kroner til 1 900 kroner og hvor ingen spesielle 

stillingsgrupper ble prioritert.  

Tariffnotatet fra KS beskriver lønnssystemet i Hovedtariffavtalen som er bygget opp med 

minimumsavlønning og ansiennitetstillegg for ulike stillingsgrupper. Det er lik garantilønn for alle 

stillinger med lik utdanningslengde, og partene er omforente om dette viktige likelønnsprinsippet. 

KS opplever at det er stor tilslutning til lønnssystemet. Ulike rekrutteringsutfordringer mellom 

yrkesgrupper i samme stillingsgruppe kan imidlertid gi ulike behov når det gjelder hvilke grupper 

som bør prioriteres ved lønnsforhandlinger. I den grad kommunen/fylkeskommunen ønsker å 

prioritere enkelte arbeidstakergrupper innenfor en og samme stillingsgruppe, må det gjøres 

gjennom lokale lønnsforhandlinger. Partene sentralt kan for eksempel ikke gi høyere lønnstillegg til 

sykepleierne uten at alle andre grupper med like lang utdanningslengde får det samme. 

Økonomiske utsikter? 

 
Det ser ut til å bli et bedre økonomisk handlingsrom ved lønnsoppgjøret i 2021 enn det var i 2020. 
Lønnstall for 2020 er ikke klare ennå, men anslag (som kan endres) tyder på at om lag 0,6 prosent 
allerede er bundet opp: 

 
 
 
 
Overheng til 2021:  0,3 % 
Anslag lønnsglidning til 2021:  0,3 %  

 



Prognosene tilsier en lønnsvekst i 2021 på om lag to prosent. Det er stor usikkerhet rundt disse 
anslagene, men det gir en indikasjon på at disponibel ramme for oppgjøret i 2021 kan bli om lag 1,5 
prosent. Gitt foreløpige prognoser for prisveksten (KPI) i 2021, er spørsmålet om det ligger det an til 
en svak reallønnsnedgang i år. I motsetning til 2020 hvor det ble en svak reallønnsvekst på om lag 
0,5 prosent.  
 

KS vurderer at det bør være rom for både sentrale tillegg, og for å avsette en pott til lokale 

lønnsforhandlinger i 2021. Det har ikke vært lokale lønnsforhandlinger i KS-området siden 2017. 

Selv om lokale lønnsforhandlinger kan være ressurskrevende, gir det kommunen mulighet til å 

foreta egne lokale prioriteringer for å rekruttere og beholde arbeidstakere. på. Med dagens 

kommuneøkonomi har de færreste kommuner anledning til å fremforhandle ekstraordinære 

lønnstillegg utenom lokal pott. Lokale lønnsforhandlinger gir kommunene anledning til å målrette 

den lokale lønnspolitikken bedre enn det de sentrale parter har mulighet til. 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren har gjort seg følgende betraktninger på det som KS spør om: 

 
1. Bør lønnsmidlene som er til disposisjon ved mellomoppgjøret 2021 fordeles i hovedsak 

sentralt eller lokalt? Dersom sentrale tillegg – hvilke stillingsgrupper bør prioriteres? 
 

Frøya Kommune er av en oppfattelse at midlene som er til disposisjon fordeles i hovedsak 
sentralt. Det begrunnes i erfaringene fra 2020 hvor «potten» var minimal og det å 
gjennomføre lokale forhandlinger med de rammene var meget krevende. Arbeidet er det 
samme som om potten er større og generer mange timers arbeid utansett. I 2020 fikk vi 
brudd med 4 forbund. Alle sakene fikk vi medhold i jfr rammene for oppgjøret i 2020. I følge 
KS så ligger det ikke til grunn pt noen forhåpninger om at rammene vil være av et mye 
større omfang omfang enn 2020. I lokale forhandlinger erfarer Frøya kommune at 
forbundene ikke er helt oppdatert på det sammenslutningene blir omforent om, og Frøya 
Kommune tror at dersom det gjennomføres lokale forhandlinger i ett mellomoppgjør vil vi 
oppleve samme som i 2020.  
 
Når det gjelder stillingsgrupper og anbefalinger, så tenker Frøya Kommune det er 
hensiktsmessig å prioritere ansatte med høyere utdannelse. Her har vi 
rekrutteringsutfordringer og hvor vi sliter med å beholde. Det vil si stillinger som ingeniører, 
jurister, jordmødre, sykepleiere, spesial sykepleiere, leger. Stillinger der vi krever master. 

 
 

2. Er det behov for avsetning til lokale forhandlinger? I så fall, hvor stor bør potten være?  
 

Ja, det må avsettes til lokale forhandlinger. Frøya Kommune har budsjettert med kr.  
3.000.000,- for 2021. 
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FORORD

Da årets debatthefte med tittelen  Omstilling i
koronaens tid – KS spør ble publisert i desember,
var KS som arbeidsgiverorganisasjon ikke i mål med
hovedtariffoppgjøret 2020. Debattheftet inneholdt
derfor ikke noe om tariffoppgjøret for 2021. Nå retter
vi blikket framover og ønsker med dette tariffnotatet
og strategikonferansene i mars å legge til rette for en
god medlemsdialog med klare og konkrete tilbake-
meldinger fra dere.

Selv om tiden fram mot forhandlingene er knapp,
håper jeg kommunene og fylkeskommunene allikevel
prioriterer å behandle spørsmålene og problem-
stillingene vi reiser. God forankring i hele kommune-
sektoren, felles forståelse for utfordringene og hvor-
dan lønnsoppgjøret kan bidra til å løse dem, gjør KS
best mulig i stand til å nne gode løsninger sammen
med våre parter på arbeidstakersiden.

Svar/vedtak fra de enkelte kommunene/fylkes-
kommunene skal sendes din KS-region. Regional
behandling vil deretter skje enten i fylkesmøte eller
i fylkesstyre og disse uttalelsene blir på vanlig måte
en viktig del av grunnlaget for Hovedstyrets forhand-
lingsmandat til mellomoppgjøret 2021.

Kjære folkevalgte og kommunedirektører

Lasse Hansen
Administrerende direktør

Tor Arne Gangsø
Arbeidslivsdirektør

Lykke til med diskusjonene!

Oslo, februar 2021

ISBN 978-82-93100-79-9
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ARBEIDSGIVERPOLITIKKEN – ET GRUNNLAG FOR Å LYKKES

Arb ei d sg i verp ol i ti kken –
et g ru n n l ag for å l ykkes

For å lykkes i å utvikle en bærekraftig kommunesektor er det avgjørende at kommunene

og fylkeskommunene er attraktive og nyskapende arbeidsgivere. Det handler om å tenke

nytt om kommunens rolle, også rollen som arbeidsgiver.

Vi tenker annerledes om ledelse, kompetanse,
organisering og medarbeiderskap når kommunen
skal skape velferd sammen med innbyggerne.

Innbyggerinvolvering, digitalisering og samarbeid
med andre er også viktig i utviklingen av lokal-
samfunnet og lokaldemokratiet og i måten kommune-
sektoren utøver sin myndighet på. Arbeidsgiver-
politikken skal vise vei inn i det nye terrenget.

Hovedavtalen legger rammene for omstillingsarbeidet
og for gode prosesser mellom partene for sammen å
skape velferd i kommuner og fylkeskommuner. Det er
avgjørende for et godt resultat å involvere de ansatte
og organisasjonene deres så tidlig som mulig når vi
skal gjennomføre omstillinger og reformer.

Nyskapende arbeidsgivere tar grep
For å lykkes med omstilling og for å sikre bære-
kraftige kommuner og fylkeskommuner trenger vi ny-
skapende arbeidsgivere som viser handling gjennom

• å våge – å utfordre handlingsrommet og ha mot
til å endre, feile og lære

• å lede – å drive strategisk ledelse av omstillinger
og drive mestringsorientert ledelse

• å lære – å utvikle læringskultur og mestringsklima
og å lære for å endre

• å mobilisere – å ta alle ressurser i bruk og ta vare
på innbyggerperspektivet

• å samhandle – å utvikle nye løsninger sammen
med andre

Les mer på www.ks/nyskapendearbeidsgivere.no
som er KS’ bidrag til kommuner og fylkeskommuner
for å støtte opp under lokal arbeidsgiverpolitikk inn
i den tida vi er i – nå, og i årene framover. Gjennom
ord og bilder settes søkelys på utfordringsbildet og
hva det betyr for arbeidsgiverrollen og for ledelse.
Vi gir anbefalinger om hvilke grep vi mener det er
nødvendig å ta for å stå i omstilling, og verktøy som
vil være nyttig i dette arbeidet.
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lokale tillegg. Denne gruppen utgjør 86 prosent av alle
årsverkene i KS-området.

Lønnsutvikling i større tariffområder de siste årene
Lønnsveksten i KS-området de siste fem årene har
samlet sett vært noe høyere enn i sammenlignbare
tariffområder, og høyere enn den anslåtte rammen
fra frontfaget, selv om forhandlingene ble gjennomført
og beregnet til å være på linje med frontfagrammen
hvert år.

Løn n sop p g jør – et av verktøyen e
for å b eh ol d e og rekru ttere
Tariffoppgjøret i 2021 er et såkalt mellomoppgjør der lønnsreguleringer vil være

eneste, men ikke desto mindre viktig, tema.

Selve grunnlaget for forhandlingene er bestemt i
Hovedtariffavtalen der det vises til økonomisk ramme
i frontfaget, lønnsutvikling i sammenlignbare tariff-
områder og den økonomiske situasjonen på forhand-
lingstidspunktet.

Ved årets mellomoppgjør vil det på vanlig måte være
alle arbeidstakerne i HTA kapittel 4 som omfattes av
forhandlingene. Deres lønnsutvikling skjer ved sen-
trale lønnstillegg, ansiennitetstillegg, samt eventuelle

Anslått
ramme

frontfaget

NHO-
bedrifter i
industrien Staten Spekter helse KS samlet

KS kap 4
(sentral lønn)

2015 2,7 2,5 2,8 2,7 3,3 3,3

2016 2,4 1,9 2,4 2,0 2,5 2,5

2017 2,4 2,4 2,3 3,6 2,5 2,4

2018 2,8 2,6 2,7 3,4 2,9 2,9

2019 3,2 3,1 3,8 3,4 3,5 3,5

2020 1,7

Akkumulert
2015–2019

14,2 13,1 14,8 16,0 15,6 15,5
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Kilde: TBU 2020
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Lønnsoppgjørene 2018–2020 i KS-området
Resultatet av oppgjøret i 201 8 var sentrale lønns-
tillegg som prioriterte høgskolegruppene med 3- og
4-årig utdannelse. Typiske stillinger i disse gruppene
er sykepleiere, spesialsykepleiere, barnehagelærere,
lærere, adjunkter, barnevernspedagoger og verne-
pleiere. Også i 201 9 ble hele den disponible rammen
brukt til sentrale lønnstillegg med en tydelig priori-
tering av høyskolegruppene og fagarbeidere. En slik
økonomisk pro l ga et svært begrenset økonomisk
handlingsrom i 2020. Årsaken var høyt overheng, og
i hovedsak glidning grunnet lokale avgjørelser om å
opprettholde lokale lønnsrelasjoner for sykepleiere
og andre høyskolegrupper i 201 9.

Tariffoppgjøret 2020 ble da også et svært spesielt
tariffoppgjør. Forhandlingene ble forberedt på vanlig
måte med strategikonferanser vinteren 2020 da det

fortsatt lå an til å bli et helt vanlig tariffoppgjør med
økonomiske prognoser som la til rette for et relativt
stort økonomisk handlingsrom. Hvilket ville ha gitt
muligheter for både sentrale lønnsreguleringer og
avsetning til lokale forhandlinger.

I løpet av våren førte koronapandemien til at dette
bildet ble radikalt endret. I likhet med andre tariff-
områder, ble hovedtariffoppgjøret utsatt til høsten.
I revidert nasjonalbudsjett i mai 2020 ble anslaget for
lønnsvekst for 2020 nedjustert fra 3,6 % til 1 ,5 %.

Utsatte frontfagforhandlinger i august endte med en
forventet årslønnsvekst på 1 ,7 %. Denne frontfags-
rammen forholder øvrige tariffområder, også KS-
området, seg til. I kommunal sektor var allerede
1 ,6 % brukt opp gjennom overheng fra 201 9, samt
en høyere glidning enn vanlig. Det resulterte i at
avtalte sentrale generelle lønnstillegg, ble gitt innenfor
den svært beskjedne disponible årsrammen på
0,1 %. Kronetilleggene varierte fra 1 400 kroner til
1 900 kroner hvor ingen spesielle stillingsgrupper
ble prioritert.

Meklingsløsning med Utdanningsforbundet og
Norsk sykepleierforbund i 2020
Gjennom mekling mellom KS og henholdsvis
Utdanningsforbundet og Sykepleierforbundet ble
hovedtariffavtalen og avtalte lønnstillegg i 2020 gjort
gjeldende også for disse to forbundene. I tillegg
omfatter meklingsløsningene blant annet omtale av
at utfordringer knyttet til å rekruttere sykepleiere og
oppdatering av rapport om lærernes lønnsutvikling
også er en del av grunnlaget for forhandlingene i
2021 .

Etter meklingen mellom KS og Unio og
Akademikerne i 201 9 ble utarbeidet en rapport som
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LØNNSOPPGJØR – ET AV VERKTØYENE FOR Å BEHOLDE OG REKRUTTERE

Stillingsgrupper Garantilønn etter ansiennitet

0 år 2 år 4 år 6 år 8 år 10 år 16 år

Stillinger uten
særskilt krav til
utdanning

302 900 308 400 31 1 200 314 200 322 300 368 600 406 500

Fagarbeider-
stillinger/ tilsv.
fagarb.stillinger

352 200 358 600 362 1 00 366 300 377 700 421 400 431 400

Stillinger med
krav om fagbrev
og 1-årig fagsko-
leutdanning

374 200 380 600 384 1 00 388 300 399 700 441 400 451 400

Lærer med 3-årig
utd. og Stillinger
med krav om
3-årig U/H-utd.

41 1 400 421 400 431 400 441 400 451 400 501 400 506 400

Adjunkt med
4-årig utd. og
Stillinger med
krav om 4-årig
U/H-utd.

451 600 461 600 471 600 481 600 501 600 521 600 531 600

Adjunkt med
tilleggsutd. og
Stillinger med
krav om 5-årig
U/H-utdanning

491 400 501 1 00 505 700 410 500 520 800 538 500 578 600

Lektor og Stillin-
ger med krav om
mastergrad

51 6 400 526 200 531 900 537 400 542 400 571 500 625 1 00

Lektor med
tilleggsutd. 533 600 544 000 549 700 555 200 563 200 590 000 652 900

Garantilønn pr. 1 . september 2020 for ulike stillingsgrupper

Kilde: A-rundskriv 1/2020
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følger lønnsutviklingen til undervisningspersonalet
sammenlignet med øvrige ansatte i KS-området fra
2004 til 201 9. Før oppgjøret i 2021 skal det lages en
tilleggsrapport med et utvalg tabeller fra hoved-
rapporten fra 2020.

KS mener rapporten først og fremst viser at det å
sammenligne lønnsutvikling mellom ulike grupper
arbeidstakere over lengre tidsperioder er komplisert,
og konklusjonene har mange nyanser. Rapporten
viser at lønnsveksten for undervisningspersonalet
samlet har vært lavere enn for KS-området sam-
let. En av de tydeligste konklusjonene er at mye av
forskjellen skyldes lavlønnspro len i tariffoppgjørene
2006 til 2008, samt at undervisningspersonell kk en
lavere andel av potten avsatt til lokale forhandlinger i
2006 og 2008. Fra 201 0 har sentrale tillegg til under-
visningspersonell vært på linje med kapittel 4 samlet.
Her er det imidlertid forskjeller mellom de ulike lærer-
gruppene: for lektorer har sentrale tillegg vært høyere
enn for kap. 4 samlet, for lærer og adjunkt noe lavere.
I perioden 201 3 til 201 9 er de sentrale tilleggene
(akkumulert) høyere for undervisningspersonell
samlet enn for øvrige ansatte samlet.

«Renters-rente-effekten» av stor forskjell de tidlige
årene som er undersøkt, forklarer også en del av for-
skjellen i lønnsvekst for hele perioden 2004 til 201 9.
Fra 2006 og fram til 2021 er en stor andel av arbeids-
styrken skiftet ut. Det er derfor lite relevant å hevde at
en prioritering de sentrale parter hadde i 2006 skal ha
betydning i 2021 .

Sysselsettingsveksten har vært markant lavere for
undervisningspersonalet, sammenlignet med øvrige
grupper ansatte. Samtidig er også turnover for under-
visningspersonalet er lavere enn for andre grupper.
Det er ikke sentrale lønnstillegg som er årsaken til ulik

lønnsvekst mellom undervisningspersonell og øvrige
ansatte. I all hovedsak er årsaken lavere glidning.
Dette viser at lønnsdannelsen i KS-området har
fungert som den skal. Alle ansatte har vært sikret en
lønnsutvikling gjennom sentrale tillegg og ansienni-
tetstillegg. Samtidig har grupper av arbeidstakere det
har vært særskilt vanskelig å rekruttere og beholde,
hatt høy glidning (f.eks. sykepleiere og barnehage-
lærere).

Om lønnssystemet i KS-området
KS’ lønnssystem (som ca. 86 % av arbeidstakerne
er omfattet av) er delt inn i ulike stillingsgrupper med
tilhørende minimumsavlønningsnivåer. Stillings-
gruppene avspeiler det utdanningsnivået kommunen/
fylkeskommune har krevd ved tilsetting i stilling. Ved
tilsetting er det opp til kommunen/fylkeskommunen
selv å avgjøre om man skal lønnes på den såkalte
garantilønna, eller om det er grunnlag for høyere
innplassering.

Det er lik garantilønn for alle stillinger med lik utdan-
ningslengde, og det er et system og et likelønns-
prinsipp partene er omforente om. Det vil si at det er
samme garantilønn for helsefagarbeider som for en
barne- og ungdomsarbeider, samme garantilønn for
en sykepleier med 3-årig U/H-utdanning som for en
barnehagelærer, samme garantilønn for en adjunkt
med 4-årig grunnskolelærerutdanning som for en
spesialfysioterapeut med 4 års U/H-utdanning, og
det er samme garantilønn for en lektor med 5-årig
lærerutdanning som det er for en logoped med 5-årig
U/H-utdanning.

Det er ingen sentral differensiering innad i disse
stillingsgruppene. Dersom de sentrale parter eksem-
pelvis blir enige om å heve garantilønna for «Stillinger
med 3-årig U/H-utdanning», vil dette berøre alle
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Månedsfortjeneste * 12 Årsverk

Sykepleier
Spesial-

sykepleier
Jordmor Sykepleier

Spesial-
sykepleier

Jordmor

2004 326 992 334 1 78 331 726 1 0 620 1 754 236

2006 351 974 358 331 356 404 1 1 703 2 022 225

2008 395 072 401 1 31 406 005 1 2 823 2 51 8 245

2010 426 881 439 272 440 271 1 3 848 2 860 255

2012 464 602 483 01 1 483 343 1 5 285 3 21 3 287

2014 487 1 1 5 508 625 51 8 455 1 6 493 3 591 292

2016 509 062 534 583 547 757 1 7 783 3 772 335

2018 535 658 567 1 59 582 1 20 1 9 148 4 1 08 411

2019 566 007 592 682 603 558 1 9 634 4 240 450

Lønnsvekst: Vekst i årsverk:

2004-2019 73,1 % 77,4 % 81 ,9 % 84,9 % 1 41,7 % 91 ,2 %

2014-2019 1 6,2 % 1 6,5 % 16,4 % 1 9,0 % 1 8,1 % 54,2 %

2017-2019 7,9 % 6,7 % 7,1 % 6,4 % 5,9 % 20,0 %

2010-2019 32,6 % 34,9 % 37,1 % 41 ,8 % 48,2 % 76,3 %

Lønns- og sysselsettingsvekst sykepleier og spesialsykepleier

Kilde: PAI
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arbeidstakere i denne stillingsgruppen – både syke-
pleiere, vernepleiere, barnehagelærere, fysioterapeu-
ter, faglærere med 3-årig U/H-utdanning, ergotera-
peuter, bibliotekarer m.m. Dette skjedde blant annet i
201 9, som følge av at kommunene ønsket et særskilt
lønnsløft for sykepleiere, en arbeidstakergruppe som
de este kommuner opplever er vanskelig å rekruttere.

KS opplever at det er stor tilslutning til lønnssystemet
vi har i dag, hvor det skal være samme garantilønn
for arbeidstakere med lik utdanningslengde. Imidler-
tid er det blant annet ulike rekrutteringsutfordringer
innad i de samme stillingsgruppene, hvilket skaper
ulike behov for hvilke yrkesgrupper som bør priorite-
res. I den grad kommunene/fylkeskommunene
ønsker å prioritere enkelte arbeidstakergrupper
innenfor en og samme stillingsgruppe, er dette
prioriteringer som må gjøres gjennom lokale lønns-
forhandlinger.

Kan vi forvente et økonomisk handlingsrom
i 2021?
2021 er et mellomoppgjør og forhandlingene skal
bare handle om lønn – ingen andre tariffbestemmel-
ser. Det vil være et bedre økonomisk handlingsrom
i 2021 enn det var i 2020 selv om lag 0,6 prosent
allerede er bundet opp:

Overheng til 2021 : 0,3 %
Anslag lønnsglidning til 2021 : 0,3 %

Prognoser fra SSB og Norges Bank tilsier en lønns-
vekst i 2021 på om lag to prosent. Det er stor usik-
kerhet rundt disse anslagene, men det gir en indika-
sjon på at disponibel ramme for oppgjøret i 2021 kan
bli om lag 1 ,5 prosent. Gitt SSBs og Norges Banks
prognoser for prisveksten (KPI) i 2021 mellom 2,2
prosent til 2,5 prosent, ligger det an til en svak

reallønnsnedgang i år. I motsetning til 2020 hvor det
ble en svak reallønnsvekst på om lag 0,5 prosent.

Med et slikt bakteppe er det KS’ vurdering av det
ved mellomoppgjøret i 2021 vil være rom for både
sentrale tillegg, og for å avsette en pott til lokale
lønnsforhandlinger. Det har ikke vært lokale lønns-
forhandlinger i KS-området siden 201 7. Selv om lokale
lønnsforhandlinger kan være ressurskrevende, er det
viktig for KS å bidra til at kommunesektoren får mulig-
het til å foreta egne lokale prioriteringer for å rekruttere
og beholde arbeidstakere, samt for å utjevne utilsik-
tede lønnsskjevheter, både blant annet som følge av
kommunesammenslåingene og måten de sentrale
tilleggene har blitt innrettet på. Men dagens
kommuneøkonomi har de færreste kommuner anled-
ning til å fremforhandle ekstraordinære lønnstillegg
utenom lokal pott. Lokale lønnsforhandlinger gir kom-
munene anledning til å målrette den lokale lønns-
politikken bedre enn det de sentrale parter
verken kan eller har anledning til.

Forhandlingenes gang
Forhandlingsåpning blir trolig i midten av april. Partene
har da frist på seg til 1 . mai 2021 med å avtale lønns-
endringer for 2021 . Hvis ikke partene bli enige ved
forhandlinger, går oppgjøret til mekling. I mellomopp-
gjør vedtas ikke et forhandlings- eller meklingsresultat
gjennom uravstemning fordi partenes valgte organer
skal ha fullmakt til å godkjenne resultatet.

LØNNSOPPGJØR – ET AV VERKTØYENE FOR Å BEHOLDE OG REKRUTTERE
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Stillingskode Stillingsbetegnelse Årsverk Grunnlønn Årsfortjeneste

7517 Fagarbeider 35 651 426 627 450 927

7076 Hjelpepleier 34 91 2 422 358 507 262

7963 Adjunkt m. tilleggsutd. 34 686 570 1 95 594 004

6572 Assistent 34 486 372 763 41 2 936

7962 Adjunkt 24 362 521 677 543 368

7174 Sykepleier 20 957 496 532 569 694

6559 Konsulent 1 5 665 504 526 508 832

8530 Rådgiver 1 5 1 46 628 620 631 923

7966 Lektor m. tilleggutd. 1 3 1 38 622 1 51 644 762

7637 Pedagogisk leder 1 1 361 51 5 388 524 170

6675 Miljøterapeut 9 1 01 489 631 549 11 3

9451 Leder/virksomhetsleder 8 365 736 550 745 567

7210 Renholder 7 948 387 1 85 391 025

9454 Leder 6 527 643 439 651 266

7531 Saksbehandler 6 438 560 705 563 955

Årsverk og lønn – 1 5 største stillingskoder

Kilde: PAI
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Bør lønnsmidlene som er til disposisjon ved
mellomoppgjøret 2021 fordeles i hovedsak sentralt

eller lokalt? Dersom sentrale tillegg – hvilke
stillingsgrupper bør prioriteres?

Er det behov for avsetning til lokale forhandlinger?
I så fall, hvor stor bør potten være?

1

2

KS SPØR

LØNNSOPPGJØR – ET AV VERKTØYENE FOR Å BEHOLDE OG REKRUTTERE
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KRAFTAK MOT KREFT 2021  

 

 

Forslag til vedtak: 

 
Frøya kommune bidrar med kr. 10 000 til Frøyarussens innsamlingsaksjon, krafttak mot kreft, «gi for 

livet. 

Beløpet finansieres fra reserverte tilleggsbevilgninger som pr. 8.2.2021 har en saldo på kr. 400 000. 

 

 

Vedlegg: 

 

Søknad om støtte 

 

 

 

Saksopplysninger:   
 

Frøya kommune har fått en forespørsel fra Frøyarussen om å bidra årets viktigste aksjon. 

Årets tema er: 

Kreftformer som få overlever og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende. 

I år, som i fjor og året før, går pengene som samles inn under Krafttak mot kreft til forskning 

på kreftformer som få overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende. 

I dag overlever tre av fire nordmenn kreft, men bak statistikken skjuler det seg store 

forskjeller. Det er fremdeles flere kreftformer som svært få overlever. Lungekreft, 

bukspyttkjertelkreft, hjernekreft og spiserørkreft er blant disse. Under to av ti overlever 

disse kreftformene. 



Det er flere årsaker til at noen kreftformer har lav overlevelse. Disse kreftformene oppdages 

ofte for sent fordi de har diffuse symptomer og ikke en kul som kan kjennes ved en sjekk. 

Kreften er dermed kommet langt når den først oppdages, og mange har spredning på 

diagnosetidspunktet. Noen kreftformer er også spesielt utfordrende å behandle, fordi 

svulsten ligger så vanskelig til at kirurgi ofte ikke er et alternativ. 

Kreftforeningen ønsker med Krafttak mot kreft 2021 å bidra til å endre denne alvorlige 

situasjonen. Pengene som samles inn skal gå til kreftforskning for å bidra til at flere 

overlever, og til gode omsorgstilbud for pasienter og pårørende. 

 

 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren er imponert over russens engasjement i en viktig sak og tilrår at Frøya 

formannskap bidrar med kr. 10 000 til årets aksjon. 

Dette er for øvrig samme sum kommunen bidro med både i 2019 og 2020. 

Frøya kommune ønsker årets Frøyaruss lykke til med innsamlingen. 

 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Midlene tas fra reserverte tilleggsbevillgninger som har en saldo på kr. 400 000 pr. 8.2.2021. 

 

Ny saldo på den konto som blir belastet: 

 

Kr. 390 000 

 

 

 



Hei, det er Sara Eide og Erling Spjøtvold fra Komiteen for Kraft tak mot Kreft 

på Frøya 

Vi Frøyarussen skal ha innsamling i år som alle andre år. Derfor lurer vi i komiteen på Frøya 

om dere vil bidra til vår innsamling. 

I år går pengene til kreftformer som få personer overlever av, disse kreftformene er det 

dessverre bare 2 av 10 som overlever. Derfor ønsker vi og bidra så mye vi kan, til økonomisk 

støtte som går til mere og bedre forskning på disse kreftformene. Litt av pengene går også til 

bedre omsorgstilbud for både pasientene og pårørende. Dette er en utrolig viktig sak, 

spesielt nå som Covid-19 herjer over hele verden. Mange kreftpasienter er satt i risikosonen 

på grunn av at de har tatt for eksempel cellegift, strålebehandling og/eller går på 

immundempende medisiner.  

Støtten kreftforeningen får fra innsamlinger som for eksempel den vi skal ha nå er veldig 

viktig. Kreftforeningen sin eneste penge kilde er fra innsamlinger siden de ikke får noe 

pengestøtte fra Staten.  

Håper dere som en bedrift vil hjelpe til så mye dere kan! Litt er bedre enn ingenting og både 

vi og kreftforingen blir glad for all støtte og bidrag. 😊 

Det blir innsamling både på vipps og digital innsamling i år. Det blir «bøssebæring», bare 

med en liten vrid i år på grunn av Korona. Derfor skal vi gå med plakater med QR kode som 

kan skannes på 50 meters avstand og vipps kode så vi kan 

Vippskoden er 461039 

https://innsamling.kreftforeningen.no/kmk2021/5-15336?utm_source=AB-

share&utm_medium=social&utm_campain=AB.share-COL-

panel&utm_content=SoFu_Collection_Details&fbclid=IwAR0ZBed1bd9fT0b2zNfWVxkpxUlvD

k0SxpDsdWLWleOmqzEz-JWAJwOorxs  

 

Mvh 

Kraft tak mot Kreft komiteen på Frøya😊 



(Marion Lian, Johanna Pauline Skarsvåg, Malin Norheim, Sara Emilie Haltland Eide og Erling 

Spjøtvold) 
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