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FRØYA KOMMUNE 
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19/1981 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

117/19 Formannskapet 19.08.2019 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11 OG 12.06.19  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Protokoll fra møtene 11 og 12.06.19 godkjennes som framlagt. 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 11.06.19 

Protokoll fra møte 12.06.19 
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Arkivsaksnr: 

19/1984 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

118/19 Formannskapet 19.08.2019 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 

 

Avkastningsrapport Frøya Kommune juli 2019 

Belysning Fv 714 Uttalelse Orkdalsregionen 06.06.19 

Klettkrysset uttalelse Orkdalsregionen 14.06.19 

Minofas-ordinær generalforsamling 27.06.19 

Minofas-referat ord.generalforsamling Midt-norsk Fergeallianse 

Orkland travpark Uttalelse Orkdalsregionen 14.06.19 

Referat møte i regionrådet 24.05.19 Surnadal 

Uttale FV 65 Nordmøre-Orkdalsregionen 

Uttalelse bemanningstall politiet 14.06.19  

Uttalelse E39 Halsafjordkrysning Orkdalsregionen Orkide 
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FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
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Arkivsaksnr: 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 

119/19 Formannskapet 19.08.2019 

/ Kommunestyret  

 

POLITISK ORGANISERING  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Modell 2 vedtas som ny politisk organisering for Frøya kommune der det opprettes ett 

hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst og kultur og ett hovedutvalg for allmenne tjenester 

(teknisk drift og forvaltning, NAV, samferdsel og service).  

2. Det oppnevnes en samordningskomite bestående av ordfører, varaordfører, 

hovedutvalgsledere og opposisjonsleder. Rådmann gis oppdrag å utarbeide mandat.  

3. Rådmann gis i oppdrag å foreslå beskrivelse av roller, ansvar og arbeidsområder til 

varaordfører og hovedutvalgsledere.  

4. Eldrerådet og brukerrådet slås sammen til ett utvalg og der leder av dette utvalget også bli 

kommunens brukerombud. 

5. Rådmann oppdaterer relevante styringsdokument som følge av valgt modell: 

a. Delegasjonsreglementet  

b. Folkevalgtes arbeidsvilkår 

c. Møtereglement for folkevalgte 

6. Rådmann gis i oppdrag å tilpasse sin organisasjon til ny politisk organisering . 
 

 

Vedlegg: 

 

3 referater fra arbeidsgruppens møter. 
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Bakgrunn for saken 

I K-sak 175/18 (18/3352) ble følgende vedtatt: 

 Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe som et adhoc-utvalg for gjennomgang av den 

politiske organiseringen med sikte på å gjøre det mer engasjerende å være folkevalgt i Frøya 

kommune.  

 Arbeidsgruppens oppgave/mandat er gjennomgang av dagens folkevalgte organisering 

inkludert oppgave-, rolle- og myndighetsdelingen internt mellom de folkevalgte organene 

samt mellom folkevalgte og administrasjon. Herunder bør arbeidsgruppen vurdere 

alternative former for organisering av kommunestyrets arbeid med underliggende organer.  

 Arbeidsgruppen legger til rette for at partiene kan gis mulighet for interne drøftinger mellom 

møtene i arbeidsgruppen.  

 Arbeidsgruppen legger fram sitt forslag for formannskapet innen påske 2019, slik at 

kommunestyret kan treffe endelig vedtak før sommeren 2019.  

 Arbeidsgruppen settes sammen av alle gruppelederne i kommunestyret med ordfører som 

leder. Rådmannen tiltrer gruppen med forslagsrett. 

 

 

Dagens organisering 

 Politisk  

 

Hovedutvalgsmodellen 

Dagen politiske organisering er etter hovedutvalgsmodellen med Kommunestyret (KST), 
Formannskapet (FSK), Hovedutvalg for drift (HFD) og Hovedutvalg for forvaltning (HFF).  
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Administrativt  

Frøya kommune er organisert etter to – nivå modellen, dvs en flat organisasjonsstruktur. 

Myndighetsområdet og arbeids- og oppgavefordelingen mellom rådmannen og de 

tjenesteytende enhetene er tydeliggjort gjennom et administrativt delegeringsreglement.  

Dagens organisasjonsmodell ble innført i 2007. Før den tid var kommunen organisert etter 

etatsmodellen – 3-nivå.    

 

Rådmannen som øverste administrative leder har det overordnede ansvar for å iverksette 

kommunestyrets vedtak og sørge for at tjenesteytingen til Frøyas innbyggere blir best mulig.  

Rådmannen sammen med rådmannsteamet, jobber strategisk og setter premisser for 

tjenesteytingen etter politiske vedtak og er pådrivere for utviklingen.  

Virksomhetslederne har ansvar for at sin enhet har en drift og utvikling som gir best mulig 

resultat i forhold til ressursrammer, aktivitets- og kvalitetsforutsetninger og andre føringer 

vedtatt av kommunestyret og andre retningslinjer og reglementer. Virksomhetslederen har også 

et medansvar for at kommunens samlede ressurser blir nyttet på best mulig måte.  

Over tid har den administrative organiseringen utviklet seg til en «2 1/2-nivå modell» gjennom at 

det er opprette kommunalsjefer for oppvekst og helse.  

 

Dagens organisasjonskart 
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Gruppens arbeid 
Gruppen har bestått av følgende medlemmer: Berit Flåmo (AP), Arvid Hammernes (V), Martin Nilsen 

(H) Aleksander Søreng (FRP) Ola Vie (SV) Knut Arne Strømøy (SP). I tillegg har rådmann møtt med 

sekretariat og møte/talerett. Jan Alm Knudsen fra lederskap AS har bistått med rådgiverkompetanse. 

Det har vært avholdt 3 møter i perioden fra desember 2018- mai 2019 

 

Oppsummering  

Det ble foretatt en gjennomgang av politikerrollen i forhold til: 

o Ombudsrollen 

o Arbeidsgiverrollen  

o Styringsrollen  

o Utviklerrollen 

 
Videre ble alternative politisk organiseringsmodeller belyst hva gjelder styrker og svakheter. 
Hovedutvalgsmodellen og komitemodellen ble særlig vektlagt.  
 

SWOT-analyse 
For å få et bedre innblikk, samt å utfordre FSK, HFD, HFF, brukerrådets og eldrerådets erfaring med 

dagens organisasjonsmodell, besluttet arbeidsgruppen å gjennomføre en SWOT analyse.   

Oppgaven var som følger: 

 Belys dagens politiske organisering – svakheter, styrker, muligheter og trusler, samt komme 
med forslag til eventuell ny fremtidig organisering. 

 

SWOT-analysen er en strategisk analysemetode som benyttes for å identifisere styrker, svakheter, 

muligheter og trusler for det tema man ønsker å belyse – i dette tilfelle dagens politiske organisering.  

SWOT-analysen kan bidra til dialog og kunnskapsbygging omkring arbeidet med å finne den ideelle 

politiske organiseringsform for Frøya kommune. 

Styrker: Hva er bra, positivt eller verdifull med dagens politiske 

organisering? 

Svakheter: Hva er mindre bra, negativt eller mangelfullt med dagens 

politiske organisering? 

Muligheter: Hvilke alternative muligheter finnes av politisk organisering. Hvilke positive 

konsekvenser kan oppnås ved utnyttelse av styrker? 

Trusler: Hvilke potensielle farer finnes? Hvilke negative konsekvenser kan komme om svakhetene 

vedvarer? 
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Oppsummert sammenstilling av SWOT-analysen vedr politisk organisering utført av 

FSK, HFF, HFD, Brukerrådet og eldrerådet. 

Styrker 
Utvalg Oppsummert 

FSK Økonomisaker til FSK og med det god oversikt over «livet i» kommune. 

FSK – komiteen for kultur og næring. 

Gode diskusjoner. 

Bedriftsledere inn i FSK. 

Er FSK det utvalget som funger best?  

FSK har de rette sakene – det er hovedutvalgene som kan ha utfordringer vedr – 

«hvem sin sak er dette»? 

Det at budsjettene behandles i HFD før det fremmes til FSK og at tilleggsbevilgninger i 

budsjettåret behandles av FSK fungerer bra. 

    

HFF God oversikt over Frøyasamfunnet. 

Bruker ikke politisk makt/flertall –med andre ord ikke opptatt av partitilhørighet men 

sak. 

Stor takhøyde – man kan stille «dumme» spørsmål. 

Ønsker i enda større grad og fremheve det politiske skjønnet. 

    

HFD Bred deltakelse 

Gjennomgående representasjon  

OK størrelse på utvalget i dag  bør være 7 medlemmer. 

Skal vi ha fagkomiteer? 

    

Brukerrådet Sammensetningen – valgt for å representere forskjellige organisasjoner (LHL, 

Hørselslaget, NHF, Reumatikerne, m. fl.) 

Lokalkunnskap om Frøya samfunnet. 

    

Eldrerådet Blir hørt 

Sitter med god lokalkunnskap om Frøya og øyrekka. 

Består av politisk oppnevnt og intresseorganisasjoner for eldre. 

Har levd livet /erfaring). 
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Svakheter 

Utvalg Oppsummert 

FSK Dispensasjonssaker behandles av HFF. 

Hvis alle dispensasjonssaker skal til FSK -blir saksmengden i FSK for stor.  

Hovedutvalgene sitter på mye info  orienteringsutvalg. 

Lite orienteringer fra HFF og HFD til FSK og KST. 

Er FSK riktig i forhold til kultur – sette opp imot for eksempel kulturskolen.  

HFD blir bypasset i forhold til saker – for eksempel trafikksikkerhet. 

    

HFF HFF blir i dag oppfattet som utvalget for dispanser.   

Dagen mulighet til FORHÅNDSKONFERANSER er ikke kjent i stor nok grad blant Frøyas 

innbyggere.  

Samhandling/samspillet mellom FSK og de andre utvalgene skulle ha vært bedre.   

For få/lite politiske diskusjoner 

Bruker for lite tid i møtene. 

    

HFD HFD et «supperåd» 

Bør ha et felles bruker-/eldreråd 

Noe uavklart i forhold til hvilke organ en sak skal behandles i. 

HFD masse kunnskap, men lite innflytelse; mest orientering 

Hvordan utnytte HFDs kunnskap? 

HFD har for stort område – men liten innflytelse. 

    

Brukerrådet For lite flink til å ta opp saker selv. 

Blir ikke sett på som «viktig» av kommunen – (administrasjon – politiske utvalg) 

«Sandpåstrøingsorgan» - innvalgt for å ivareta ulike grupper i Frøya-samfunnet. 

Medlemmer i rådet opplever diskriminering da møterom ikke er tilrettelagt for rådets 

møtevirksomhet – mangler teleslynge.  

    

Eldrerådet Ta opp flere saker selv (alle i rådet). 

Ingen faste møterom. 
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Muligheter 

Utvalg Oppsummert 

FSK Flere prinsipielle diskusjoner/debatter! 

Flere befaringer/besøk til virksomhetene – gjerne sammen med hovedutvalgene. 

Større fokus på plansaker – spesielt i tilknytning til næring-, bolig- og sentrumsområder.  

Frøya er en vekstkommune  viktig å være proaktiv.  

FSK bør «ta tak i saker/ting» i større grad - for eksempel skole. 

Frikjøp politikere (for eksempel 20%). 

    

HFF Årshjul vedr møteaktiviteter. 

Det må bli flere prinsipielle diskusjoner. 

Administrasjonen bør lage en saksoversikt hvor følgende er beskrevet: 

 Saksnr 

 Hva saken gjelder 

 Skal saken på høring og til evt hvem 

 Når og i hvilke politiske organer skal saken behandles 

 Når skal saken behandles i KST? 
Administrasjonen bør lage en oversikt over dispensasjonssaker med behandlingsutfall – a la 

utdelt oversikt over «dispensasjonssaker 2016 – kort analyse». Erfaringsoverføring. 

Ordfører burde ha vært tilsted av og til i HFF og HDF.  

HFF og HFD burde ha fast orientering til KST fra sine møter – for eksempel 10 -15 min.    

Ønsker eget utvalg for oppvekst, helse og teknisk. 

Ønsker å være premissgiver for FSK/KST. 

    

HFD Organisering på samme måte som det er org. 

For eksempel: 

Kommunalsjef - oppvekst og teknisk  

Kommunalsjef – helse/mestring/PLO. MÅ henge sammen administrativt og politisk 

    

Brukerrådet Være mere aktiv selv. 

Større bevissthet omkring rådets rolle (adm. + politikere) 

Få flere unge representanter inn i rådet. 

Eget budsjett for Brukerrådet til driftsutgifter som møtekaffe, befaring, kursing av alle 

medl. ved nytt brukerråd høsten 2019. 

Være tydelig på rådets mandat (vedtatt av kommunestyret). 
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Eldrerådet Kan få flere saker og høringer 

Representerer pensjonister og forebygging. 

Få fast møterom som er lett tilgjengelig. 

Få fast sekretær. 

Få saker før det kommer til Hovedutvalgene. 

 

 

Trusler/svakheter 
Utvalg Oppsummert 

FSK FSK kan ikke overta utvalgenes oppgaver  blir for mange saker til ett utvalg.  

Dårlig saksfremlegg – for omfattende saker med mange vedlegg.  

FSK medlemmene leser om saker i HFF og HDF i media. 

Gitt at det blir ett hovedutvalg for hvert rammeområde vil konsekvensen være at det  

til tette skott mellom rammeområdene og kniving om penger  lite helhetlig tenking.  

Mindre engasjement hvis politikerne ikke sitter i utvalget.  

    

HFF For mange saker blir delegert fra FSK til HFF som FSK burda ha behandlet. 

Tunge aktører som «presser» 

Høy gjennomsnittsalder – burde ha vært flere yngre i utvalget.  

Dårlige planer   dårlige saker dårlige vedtak.  

    

HFD Ved lite innflytelse kan engasjementet dale. 

Behandling i mange trinn. 

Behandles enkeltsaker av riktig organ? 

Planutvalget har ikke oversikt over dispensasjoner.  

    

Brukerrådet Ikke slå sammen med andre råd/utvalg for eksempel eldrerådet. 

Lite kjennskap til rådets rolle i administrasjonen. 

Lovbrudd, jfr. Lovens formål – dvs at saker som ikke går via rådet = lovbrudd. 

Mangelfulle saker fra administrasjonen – ikke belyst tilstrekkelig. 

Mangler sjekkliste over saker som skal til Brukerrådet.   
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Eldrerådet Mangler sjekkliste over saker som skal til Eldrerådet.   

Negativ holdninger til Eldrerådet og dets funksjon. 

 

Som SWOT-analysen beskriver har kommunestyrene over tid blitt et vedtaksorgan - politikken er blitt 

borte og mange av beslutningsområdene er blitt delegert til administrasjonen.   

Likeledes oppfattes dagens Hovedutvalgsmodell som utfordrerne med mange saker og med det 
vanskelig for politikerne å forberede seg. Det diskuteres mye, men det tas få beslutninger – med 
andre ord; lite politikk blir utøvd.  
 
 

Arbeidsgruppens betraktninger 

 

Arbeidsgruppen syn er at målet med en ny politisk organisering må være at de folkevalgte føler en 

reel politisk innflytelse og vedtaksmyndighet og med det i større grad premissleverandører for 

beslutningene.  

 
Når det gjelder Formannskapet er arbeidsgruppen av den oppfatningen av at det er en miks av saker, 
roller og myndighet. Som eksempel på en utfordring FSK har, er at det er HFF som behandler og gir 
dispensasjoner fra arealplan og med det overprøver planverket uten at FSK som planmyndighet har 
behandlet saken.     
 
FSKs rolle som planmyndighet må i større grad tydeliggjøres gjennom for eksempel at alle 

dispensasjonssaker gjennomgås før de behandles i hovedutvalget, samt fordeling av saker mellom 

hovedutvalgene. Eller at det etableres et samordningsutvalg med mandat bestående av ordfører, 

varaordfører, utvalgslederne og opposisjonsleder. 

På denne måten ivaretas «portvaktrollen» til planmyndigheten.   
 
For å få oversikt over omfanget av dispensasjonssaker må det lages ½-årige oppsummeringer med en 
analyse over sakene.  
 
Videre oppfatter arbeidsgruppen at det som oftest er administrasjonen som utreder og legger 
føringer og premisser for saker.  
 
Den innledende debatten/temadebatten må først i KST hvor det gis føringer og premisser før saken 
utredes av administrasjonen. Likeledes må KST ikke være førstegangsdrøfter i saker - men utvalgene!  
 
Arbeidsgruppen presiserer et viktig prinsipp om at det aldri skal være delegert vedtak i prinsipielle 
saker.  
 
For at kommunestyret skal bli bedre orientert må lederne av hovedutvalgene i hvert KST gi en 

orientering om saker og tema som har vært til behandling siden siste KST-møte. 

Videre må det vurderes om det bør opprettes et eget hovedutvalg for Teknisk der kommunalteknisk 

drift og forvaltning inngår. Dette utvalget bør også ivareta samferdselssaker. Likeledes om det er 

hensiktsmessig at FSK er kulturutvalg.  
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Imidlertid må utfordringen med flere hovedutvalg vurderes opp imot rammeområdenes enkeltsaker 

og med det utfordringene med helhetlig og tverrfaglig fokus. På mange måter kan rammeområdene i 

denne sammenheng bli «særinteressenes organisering».  

Videre bør varaordførerens rolle diskuteres. Hvordan kan denne rollen gis en større rolle og ansvar. 

Ett av forslagen på mulige oppgave er for eksempel å lede planutvalget/samordningsutvalg.  

Likeledes ble det reflektert over betydningen av å ha en god balanse mellom de folkevalgte hva 
gjelder kjønn og alderssammensetning, samt hvordan engasjere i større grad ungdom og kvinner. 
Dette gjelder også i fordelingen av representanter til råd og utvalg.  
 
Næringssaker bør ligge til FSK.  
 
Ifb med kommende valg og folkevalgtopplæringen bør det fokuseres på blant annet politikernes 

handlingsrom i forhold til Kommuneloven, Forvaltningsloven og lovverket generelt 

Videre må administrasjonen organisere seg etter at den politiske organiseringen er vedtatt. 

Det bør også vurderes om tjenesteområdene bør organiseres på en annen måte. For eksempel har 

Time kommune, Rogaland valgt å fokusere på livsfasene i sin organisering av tjenesteområdene – 

Barn og unge, allmenne tjenester og 60+. Der tilhørende tjenester inngår. Tverrfaglighet er et 

sentralt begrep i deres organisering.   

For å gi god informasjon og serve de folkevalgte bør rådmannen tilføres administrativ ressurs 

og/eller organiseres slik at dette blir ivaretatt. 

 

Mulig fremtidig politisk organisering 

 
Arbeidsgruppen mener at dagens hovedutvalgsmodell i prinsippet fungerer etter sin hensikt, men at 

den bør revideres eller utvides slik at tjenesteområdene/fagområdene blir mer håndterbare.  
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Forslag 1:  

1. Hovedutvalg for Helse og Oppvekst  

2. Hovedutvalg for Teknisk inkl kommunalteknisk drift og forvaltning  

 

Hovedutvalgsmodell med 2-deling av tjenesteområdene – Helse og Oppvekst og Teknisk 

 

 

 

 

Forslag 2: 

1. Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst og Kultur  

2. Hovedutvalg for allmenne tjenester (teknisk drift/forvaltning, NAV/service) 

 

Hovedutvalgsmodell med 2-deling av tjenesteområdene – Helse, Oppvekst og Kultur og Teknisk 
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Forslag 3: 

1. Hovedutvalg for Helse og Mestring  

2. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur  

3. Hovedutvalg for Teknisk inkl kommunalteknisk drift og forvaltning  

 

Hovedutvalgsmodell med 3-deling av tjenesteområdene – Oppvekst og Kultur, Helse og Teknisk 

 

 

Noen fordeler og ulemper med de forskjellig organisering av hovedutvalgsmodellen (ikke uttømmende) 

Alt. 

modeller 

Fordeler Ulemper 

  

1 

 Tverrfaglighet 

 Helhetstenking 

 Kommunalteknisk drift og forvaltning 
hører sammen   

 Store og omfattende 
tjenesteområder 

 Kultur er knyttet til FSK  

      

  

2 

 Tverrfaglighet/helhet 

 Alle tjenesteområdene er knyttet til et 
hovedutvalg 

 Kommunaltekniske drift og forvaltning 
hører sammen   

 Helse, Oppvekst og kultur store og 
omfattende tjenesteområder  

      

  

3 

 Kommunaltekniske drift og forvaltning 
hører sammen   

 Lettere å være sektorpolitikker 

 Mangler tverrfaglighet 

 Fare for rammepolitikk, og rom for 
særinteresser 

 Resurskrevende både hva gjelder 
økonomi (flere møter) og antall 
representanter i hvert utvalg.  

Vurdering: 
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Rådmannens anbefaling etter å ha deltatt i arbeidsgruppen og hensyntatt arbeidsgruppenes 

betraktninger er å videreføre en modell med 2 hovedutvalg.  Dette pga at arbeidsgruppen mener at 

dagens hovedutvalgsmodell i prinsippet fungerer etter sin hensikt, men at den bør 

revideres/tilpasses.  

Rådmanns anbefaling er derfor at modell 2 vedtas som ny hovedutvalgsstruktur for Frøya kommune: 

 Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst og kultur  

 Hovedutvalg for allmenne tjenester (teknisk drift og forvaltning, NAV, samferdsel og 
service) 
 

Rådmannen foreslår videre at det opprettes en samordningskomite bestående av ordfører, 

varaordfører, hovedutvalgsledere og opposisjonsleder. Komiteen skal ha spesielt fokus på 

oppgavefordeling og samkjøringen mellom de ulike utvalgene. Det må utarbeides et mandat og 

møtestruktur for komiteen, slik at rollen klart defineres. 

Rådmann foreslår også at det utarbeides forslag til beskrivelse av roller, ansvar og arbeidsområder 

for varaordfører og hovedutvalgsledere. Dette for å tydeliggjøre rollen og forpliktelsen til disse.  

Rådmann må i fortsettelsen oppdaterer relevante styringsdokument som følge av valgt modell: 

 Delegasjonsreglementet  

 Folkevalgtes arbeidsvilkår 

 Møtereglement for folkevalgte 

 

Om plansaker/planutvalg: 

Arbeidsgruppen har flere ganger berørt temaet «planutvalg». Rådmannen ser det som en 

stor fordel at alle plansaker etter plan- og bygningsloven behandles/forberedes av ett 

planutvalg; enten det er overordnede planer eller reguleringsplaner. Slik det er i dag 

behandles noe i HFF og noe i FSK. 

Hvorvidt om FSK som planutvalg eller et hovedutvalg for allmenne tjenester (teknisk utvalg) 

skal håndterer dette bør vurderes. Rådmann er av den oppfatning at det er FSK som må være 

utvalg for plansaker. Å samle alt til ett utvalg mener rådmannen vil høyne kompetansen og 

sikrer god planoversikt for politikerne. 

Et innspill fra rådmann vdr dette (for å forenkle saksbehadling og antall saker til politisk 

behandling) er at dispensasjoner fra ovennevnte planverk kan delegeres til administrasjonen 

etter gitte føringer. Dispensasjoner utover gitte føringer anses som prinsipielle og behandles 

politisk i planutvalget som delegasjonen er gitt fra. De «gitte føringene» må vedtas i så fall i 

en prinsippiell sak. 

Klagesaker skal alltid behandles i planutvalget. Dette gir raskere saksbehandling, noe som 

innbygger vil sette pris på, og alle delegerte saker forelegges planutvalget som referatsak.  

Plan- og dispensasjonssaker etter andre særlover behandles av planutvalget. Samme 

delegering som beskrevet overfor. 

Arbeidsgruppen har ikke berørt de ulike råd og utvalgenes rolle og funksjon, men rådmannen finner 

det hensiktsmessig å foreslå å slå sammen eldrerådet og brukerrådet til et utvalg der leder av 

brukerrådet foreslås i tillegg å være kommunens brukerombud. Dette fordi det er svært vanskelig å 
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rekruttere brukerombud, (liten stillingsprosent, 10% pr i dag) og en tro på at rollen vil utøves bedre 

om dette kan knyttes sammen med ledervervet for eldre/brukerrådet.  

Utvalg som ikke er nevnt i utredningen foreslås videreført som i dag. 

Rådmann vil fremme forslag til tilpasset administrativ organisering når ny politisk organisering er 

vedtatt.  
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/ Kommunestyret  

 

SKARPNESET INDUSTRIOMRÅDE  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune erverver eiendommen Gnr 6 Bnr 19, bestående av regulert areal - Skarpneset 

industriområde - på 4.483,8 kvm  

2. Kjøpeskillingen er på kr. 256.691 

 

Ervervet finansieres over prosjekt 551499 – Opparbeide næringsområder 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 29.11.2018 sak 150/18 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommune erverver deler av eiendommen Gnr 6 Bnr 4, bestående av regulert areal  - Skarpneset 

industriområde - på 90 daa samt tilleggsareal på 10 daa for kr 5.000.000,- 

2. Frøya kommune dekker grunneiernes kostnader for advokathjelp på kr 151.000,- 

3. Frøya kommmune erverver ikke tilleggsareal på 132 daa 

 

Ervervet finansieres over prosjekt 551499 – Opparbeide næringsområder 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling: 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 12.11.2018 sak 186/18 

 

Vedtak: 

1. Frøya kommune erverver deler av eiendommen Gnr 6 Bnr 4, bestående av regulert areal  - Skarpneset 

industriområde - på 90 daa samt tilleggsareal på 10 daa for kr 5.000.000,- 

2. Frøya kommune dekker grunneiernes kostnader for advokathjelp på kr 151.000,- 

3. Frøya kommmune erverver ikke tilleggsareal på 132 daa 

 

Ervervet finansieres over prosjekt 551499 – Opparbeide næringsområder 
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 27.10.2016 sak 191/16 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar å innstille forhandlinger vedrørende kjøp av Skarpneset industriområde til det er 

framforhandlet og signert en intensjonsavtale for framtidig bruk og utnyttelse av industriområdet. 

 

Enstemmig. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 18.10.2016 sak 145/16 

 

Vedtak: 

Frøya kommunestyre vedtar å innstille forhandlinger vedrørende kjøp av Skarpneset industriområde til det er 

framforhandlet og signert en intensjonsavtale for framtidig bruk og utnyttelse av industriområdet. 

 

Enstemmig. 

 

 

Vedlegg: 

 

Kartutsnitt  

 

Saksopplysninger:   

 

I 2013 ble Skarpneset industriområde lagt inn i reguleringsplanen som industriområde. I 2014 ble grunneierne 

forelagt et tilbud på kjøp av planlagt industriområde. I prosessen har kommunens behov av areal - 100 daa - 

samt grunneiernes interesse av å selge hele eiendommen, bestående av 132 daa tilleggsareal og 680 daa utmark 

vært sentralt. Saken ble aktualisert i 2018, og kommunen kom til enighet med grunneierne av 

hovedeiendommen gbnr 6/4, der nye eiendom ble utskilt – gbnr 6/20. 

 

I KST-møte 29.11.2018 – sak 150/18 ble følgende vedtak fattet: 

 

1. Frøya kommune erverver deler av eiendommen Gnr 6 Bnr 4, bestående av regulert areal - Skarpneset 

industriområde - på 90 daa samt tilleggsareal på 10 daa for kr 5.000.000,-  

2. Frøya kommune dekker grunneiernes kostnader for advokathjelp på kr 151.000,-  

3. Frøya kommmune erverver ikke tilleggsareal på 132 daa  

 

Ervervet finansieres over prosjekt 551499 – Opparbeide næringsområder 

 

I tillegg til det ervervede arealet er det et tilleggsareal – på annen eiendom – som inngår i det regulerte 

området. Denne eiendommen er også oppmålt og utskilt fra eiendommen gbnr 6/5, og har fått gbnr 6/19. Se 

vedlegg – kartutsnitt gbnr 6/19. Arealet er på 4483,8 kvm. Med samme kvm-pris som for hovedeiendommen, er 

kjøpeskillingen på kr. 256.691.  

 

Vurdering: 

 

Rådmannens innstilling er at kommunen erverver eiendommen som foreslått.  

 

1. Frøya kommune erverver eiendommen Gnr 6 Bnr 19, bestående av regulert areal - Skarpneset 

industriområde - på 4.483,8 kvm  

2. Kjøpeskillingen er på kr. 256.691 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Ervervet finansieres over prosjekt 551499 – Opparbeider næringsområder 
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FREMTIDIG DRIFT AV FISKERIHAVNER - AVHENDING AV FISKERIHAVNER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune erverver følgende havner: 

 

Kya 300.000 kr 

Nesset 250.000 kr 

Titran 80.000 kr 

Ørnflaugvågen 850.000 kr 

Sandvika 250.000 kr 

Totalt 1.730.000kr 

 

2. Inntektspotensiale for kommunale havner skal utredes og fremmes i egen sak 

3. Fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader blir lagt inn i langtidsbudsjettet for 2020-2024 

 

Erverv av fiskerihavner finansieres over: 

 

551327 –  Allmenningskaier   kr. 1.197.581 

5514999 –  Opparbeide næringsområder  kr.    532.419 

Totalt     kr. 1.730.000 

 

 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 28.03.2019 sak 37/19 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret innstiller på erverv av følgende fiskerihavner, basert på takst foretatt av Kystverket: 

 

  Takst 

Kya 300.000 

Nesset 250.000 

Titran 80.000 

Ørnflaugvågen 850.000 

Sandvika 250.000 

Totalt 1.730.000 

 

2. Rådmannen gir tilbakemelding til Kystverket på kommunens vedtak Og ber samtidig om at 

muligheter for opprustning før overtagelse sjekkes ut. 
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3. Rådmann fremmer egen sak om finansiering av erverv for fiskerihavner 

4. Det bes om en utredning på hvordan Frøya kommune kan ivareta femtidig inntektspotensialet for 

kaier/ havner. 
5. Kommunestyret ber rådmann avsette midler til kommunale kaier i Frøya kommune i langtidsbudsjettet 

2020-2024. 

 

Enstemmig. 

 

Kommunestyrets behandling i møte 28.03.19: 

 

Ordfører ba om vurdering av sin habilitet da hennes mann har kommet med innspill i saken. 

Ordfører ble enstemmig vurdert inhabil. 

 

Følgende forslag til nytt pkt. i vedtak ble fremmet av H, V, Sp og Frp: 

 

5. Kommunestyret ber rådmann avsette midler til kommunale kaier i Frøya kommune i langtidsbudsjettet 

2020-2024. 

 

Enstemmig. 

 

Behandling/vedtak i Formannskapet den 19.03.2019 sak 44/19 

 

Vedtak: 

1. Kommunestyret innstiller på erverv av følgende fiskerihavner, basert på takst foretatt av Kystverket: 

 

  Takst 

Kya 300.000 

Nesset 250.000 

Titran 80.000 

Ørnflaugvågen 850.000 

Sandvika 250.000 

Totalt 1.730.000 

 

2. Rådmannen gir tilbakemelding til Kystverket på kommunens vedtak Og ber samtidig om at 

muligheter for opprustning før overtagelse sjekkes ut. 

3. Rådmann fremmer egen sak om finansiering av erverv for fiskerihavner 

4. Det bes om en utredning på hvordan Frøya kommune kan ivareta femtidig inntektspotensialet for 

kaier/ havner. 
 

Enstemmig. 

 

 

Formannskapets behandling i møte 19.03.19: 

 

Rep. Kristin Reppe Storø ble enstemmig valgt som Setteordfører under behandlng av saken. 

 

Ordfører Berit Flåmo ba om vurdering av sin habilitet da hennes mann er interessent i saken. 

Ordfører Berit Flåmo ble enstemmig inhabil. 

 

 

Følgende omforente forslag til endring i pkt. 2 til vedtak ble fremmet: 

 

Tillegg til setning nr 2: 

Og ber samtidig om at muligheter for opprustning før overtagelse sjekkes ut 

 

Nytt pkt 4:Det bes om en utredning på hvordan Frøya kommune kan ivareta femtidig inntektspotensialet for 

kaier/ havner. 
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Enstemmig. 

Vedlegg: 

 

Sammenstilling / vurdering av fiskerihavner 

    

 

Saksopplysninger:   

 

I kommunestyrets møte den 28.03.2019 – sak 37/19 - ble følgende vedtak fattet: 

 

1. Kommunestyret innstiller på erverv av følgende fiskerihavner, basert på takst foretatt av Kystverket: 

 

Kya 300.000 

Nesset 250.000 

Titran 80.000 

Ørnflaugvågen 850.000 

Sandvika 250.000 

Totalt 1.730.000 

 

2. Rådmannen gir tilbakemelding til Kystverket på kommunens vedtak og ber samtidig om at muligheter 

for opprustning før overtagelse sjekkes ut 

3. Rådmann fremmer egen sak om finansiering av erverv for fiskerihavner 

4. Det bes om en utredning på hvordan Frøya kommune kan ivareta fremtidig inntektspotensiale for 

kaier/ havner 

5. Kommunestyret ber rådmann avsette midler til kommunale kaier i Frøya kommune i langtidsbudsjettet 

2020-2024 

 

I dialog med Kystverket, har det blir klarlagt at vurderingen, gjennomført av Norconsult, ligger til grund for 

fastsettelse av markedsverdi. Kommunen har selv, gjennom SafeControl, foretatt inspeksjoner av fiskerihavner 

jevnlig. Detaljegraden vedr. feil og mangler, som gir grunnlag for vedlikeholdskostnader, er betydelig høyere i 

de rapportene, slik at kommunen har et godt bilde av vedlikeholdsbehovet. 

 

Det eksisterer i dag en avtale mellom Kystverket og Frøya kommune, der kommunen forplikter seg til å ta 

drifts- og vedlikeholdskostnader for fiskerihavner. 

 

På grunnlag av ervervet, kommer administrasjonen til å utrede intektspotensiale for samtlige kommunale 

havner. Det gjelder havner der vi har båtplasser til utleie, havner der næringslivet har landbaser og kaier der 

lassing og lossing skjer. Dette blir fremmet i egen sak. 

For langtidsbudsjettet for 2020-2024, vil administrasjonen legge inn fremtidige drifts- og 

vedlikeholdskostnader for kommunale havner. 

 

Vurdering: 

 

1. Rådmannen instiller på erverv av følgende havner: 

 

Kya 300.000 

Nesset 250.000 

Titran 80.000 

Ørnflaugvågen 850.000 

Sandvika 250.000 

Totalt 1.730.000 

 

2. Rådmann utreder inntektspotensiale for kommunale havner og fremmer dette i egen sak 

3. Fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader foreslås lagt i langtidsbudsjettet for 2020-2024 

4. Økonomiske konsekvenser: 
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Rådmann foreslår at erverv av fiskerihavner finansieres slik: 
 
551327 –  Allmenningskaier    kr. 1.197.581 
(Saldo pr dato: 1.197.581, rest etter omdisponering = 0) 
 
5514999 –  Opparbeide næringsområder   kr.    532.419 
(Saldo pr dato: 5 086 639, rest etter omdisponering =  kr 4 554) 
 

Totalt      kr. 1.730.000 
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SØKNAD OM STØTTE TIL FRØYA LAN  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune bevilger kr 5.000 til FrøyaLAN til leie av utstyr og internett. Støtten dekkes over 

reserverte tilleggsbevilgninger.  

 

Vedlegg:  

 

Søknad fra Frøya LAN 

 

Saksopplysninger:   

 

FrøyaLAN er et helt rusfritt arrangement som drives av ungdommer fra 18 år og oppover, og er for ungdommer 

fra 13 år og oppover. FrøyaLAN arrangeres to ganger årlig i vinterferien og høstferien. I løpet av de tre dagene 

arrangementet varer, gjennomføres det 3 konkurranser i forskjellige spill.   

 

Finalene i konkurransene har vi oppe på storskjermen, som er på under hele arrangementet. Ellers brukes 

storskjermen til å vise informasjon om salg av mat, drikke, oppkommende konkurranser o.l. Her vil vi også vise 

logoen av våre sponsorer.  

For å kunne fortsette å arrangere FrøyaLAN ønsker vi nå sponsorer for å hjelpe oss dekke våre faste utgifter på 

arrangementet. Disse fordeler seg slik:  

Leie av lokaler: 10.000kr  

Leie av utstyr og internett: 5.000kr  

Premier til vinnere: 10.000kr 

  

Vi har i år lyst til og kjøpe inn mere utstyr og pc'er ettersom at mye er blitt utdattert. 

 

 

Vurdering: 

 

Dataspilling er en aktivitet som har blitt mer og mer utbredt etter hvert som teknologien bedres og 

tilgjengeligheten økes. I ungdomsmiljøene er dette en ekstremt populær aktivitet. Selv om det kan finnes 

baksider ved spilling (isolasjon), er det et flott initiativ å ha arrangementer hvor spillerne møtes og dyrker 

interessen i fellesskap. LAN har for øvrig foregått i mange år mange steder i Norge og har vært godt besøkt og 

veldig populært.  

Med tanke på at ungdommene her kan møtes og dyrke en fellesinteresse ser Frøya kommune positivt på 

søknaden. 

 

 

Ny saldo på reserverte tilleggsbevilgninger er kr. 70 000,- 
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MARINT AVFALL TRØNDELAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune tilsluttes prosjektet om marint avfall i Trøndelag med miljøkonsulent Øyvor Helstad 

som kontaktperson. Kommunen foreslår Helstad som representant i arbeidsgruppa for prosjektet. 

 

 

 

Saksopplysninger:   

 

Under Arena Trøndelag 15.05.2019 ble det avholdt temasamling om marint avfall hvor ordfører og rådmenn i 

kystkommunene deltok. Dette resulterte i et forslag om prosjekt for å etablere og finansiere en ordning med 

profesjonelle ryddere i ytre, eksponerte kystområder med plan om ei arbeidsgruppe med representanter fra bl.a. 

kommunene. Arbeidsgruppa skal lage en prosjektbeskrivelse, med organisering og forslag til finansiering som 

videre skal danne grunnlag for at flere kommuner tilslutter seg prosjektet og for å søke finansiering. Prosjektet 

skal etter planen iverksettes fra 01.01.2020. Fylkesmannen inviterer nå kystkommunene i Trøndelag til å gi sin 

tilslutning til et felles prosjekt for å styrke innsatsen i de ytre eksonerte områdene i tillegg til det eksisterende 

engasjementetet som finnes lokalt. 

 

Vurdering: 

 

Store mengder marint avfall kommer med havstrømmene og forurenser kystrekka i fylket vårt, både på øyene 

og langs kysten. Frøya kommune er en av kystkommunene med størst påvirkning av marint avfall fra 

havstrømmene. Store mengder plast og annet avfall observeres på øyer og holmer i kommunen. Da Frøya 

kommune allerede arbeider mot marin forsøpling, bl.a. ved bruk av havbruksfondet (1 mill per år i 4 år), er det 

naturlig at kommunen også tilslutter seg prosjektet som Fylkesmannen nå ønsker å etablere.  

 

Som Fylkesmannen beskriver i sitt brev for tilbakemelding om interesse i prosjektet, har alle samfunnssektorer 

et ansvar for å forhinde utslipp av plastavfall. I dette ansvaret ligger også opprydding av eksisterende avfall. 

Mye av denne oppryddingen er basert på dugnad. I Frøya kommune har bl.a. Mausund Feltstasjon, flere 

grendalag og private aktører stått på for å rydde marint avfall. Dette arbeidet er likevel ikke nok for å få bukt 

med de store mengdene avfall som er observert i kommunen. Mange øyer og holmer ligger langt til havs og 

krever profesjonell tilnærming for å gjennomføre rydding på en trygg og effektiv måte. Derfor er Frøya 

kommune positiv til å delta i et samarbeidsprosjekt med marint avfall som tema, for å stå sterkere i kampen 

mot marin forsøpling.  

 

Det skal etableres en arbeidsgruppe for å utvikle prosjektet med mål om å etablere en ordning med profesjonell 

ryddetjeneste med kompetanse, kapasitet, utstyr og HMS til å utføre rydding av marint avfall på vanskelig 

tilgjengelige steder. Det skal oppnevnes representanter til denne arbeidsgruppa. Frøya kommune anser det som 

naturlig at miljøkonsulenten i kommunen, som allerede arbeider en del med marin forsøpling, blir engasjert i 

arbeidsgruppa. Derfor foreslås miljøkonsulent Øyvor Helstad som representant fra Frøya kommune. 

 

Økonomiske konsekvenser: 
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Prosjektet skal benyttes som et grunnlag for å søke finansiering fra ulike instanser. Det blir arbeidsgruppa sin 

jobb å søke om og forvalte midler som kommer fra aktuelle finansieringskilder. For Frøya vil dette medføre 

store positive ringvirkninger på det eksisterende arbeidet som gjøres mot marin forsøpling. I tillegg til midlene 

kommunen har satt av fra havbruksfondet, vil prosjektet hjelpe både med å organisere og finansiere en utvidet 

opprydding. Etter møtet om marint avfall ved Arena Trøndelag 15.05.2019 stilte deltakende kommuner seg 

villig til å bevilge penger til dette arbeidet.  
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FORNYELSE AVTALE - KRISESENTERET FOR ORKDAL OG OMEGN  

 

 

Forslag til vedtak/: 

 

Frøya kommune fornyer samarbeidsavtalen med Krisesenteret for Orkdal og omegn fra 2020 til 2022. 

Videre utgifter legges inn i budsjett og økonomiplan 2020-2022.  

 

 

Vedlegg: 

 

Utkast til avtale 

Vedtekter 2019 

 

Saksopplysninger:   

 

Frøya kommune inngikk i 2014 avtale med Krisesenteret for Orkdal og omegn, sak 98/14 i kommunestyret. 

Krisesenteret i Orkdal og omegn gir krisesentertilbud til Orkland, Holtålen, Røros, Åfjord, Frøya, Oppdal, 

Skaun, Heim, Rennebu, Surnadal, Hitra, Rindal og Ørland. Orkland kommune er vertskommune.  

 

Samarbeidet skal bidra til å oppfylle kommunen sitt ansvar overnfor innbyggerne jfr. Krisesenterloven.  

 

Tilbudet skal gi personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, støtte, veiledning og 

hjelp til å ta kontakt med andre deler av hjelpeapparatet og skal omfatte:  

a) Gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud 

- Krisesenteret er et lavterskeltilbud og de som har bruk for hjelp/beskyttelse kan henvende 

seg direkte uten henvisning fra andre etater 

b) Gratis dagtilbud 

c) Helårs og heldøgns tilbud der personer kan få råd og veiledning pr. telefon 

d) Oppfølging i reetableringsfasen jfr. § 4 Krisesenterloven 

e) Mat og hygieneartikler må beboerne koste selv 

 

I tillegg har Krisesenteret botilbud til menn, for de som ønsker det. Botilbudet til menn er adskilt fra botilbudet 

til kvinner jfr. Krisesenterloven.  

 

Fordelingen av kostnad er basert på folketallet i den enkelte kommune pr. 01.01.19. Frøya kommune skal 

betale kr 329 420,- basert på kr 65.- pr. år, pr. innbygger til Krisesenteret for Orkdal og omegn.  

 

Vurdering: 

 

Vold i nære relasjoner rammer hardt og kan ha alvorlige følger for de som opplever den. 

Denne type vold har minst en tredelt krenkelse. For det første er både den fysiske og den psykiske volden som 

utøves ofte rå og brutal. For det andre innebærer den et tillitsbrudd fordi den utøves av et menneske som en i 

utgangspunktet har et nært forhold til. Og for det tredje foregår det ofte på et sted der en skal føle seg trygg, i 

sitt eget hjem. 



Saknr: 124/19 

 

Tilbudet om krisesenter er i tillegg til å være et lovkrav et viktig tilbud for kommunens innbyggere, slik at de 

personer som det gjelder blir ivaretatt på en trygg og god måte. De skal oppleve å bli møtt med respekt og 

troverdighet av mennesker som kan opptre profesjonelt i en vanskelig situasjon. 

 

Rådmannen tilrår å fornye samarbeidsavtalen mellom Frøya kommune og Krisesenteret for Orkdal og omegn 

for perioden 01.01.2020 til 31.12.2022. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

 

Pr. 2020 kr 329 420,- basert på kr 65.- pr. år, pr. innbygger. 

Innarbeides i budsjett og økonomiplan 2020 – 2022.  

 

 



Saknr: 125/19 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

19.08.2019 

Arkivsaksnr: 

19/1982 

Sak nr: 

125/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

125/19 Formannskapet 19.08.2019 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 



Saknr: 126/19 

FRØYA KOMMUNE 

Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 

19.08.2019 

Arkivsaksnr: 

19/971 

Sak nr: 

126/19 

Saksbehandler: 

Siv-Tove Skarshaug 

Arkivkode: 

033 

Gradering: 

  

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

126/19 Formannskapet 19.08.2019 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

Befaring Frøya ungdomsskole 

Status regnskap 

Kommunebarometeret 

Status svømmehall 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/1981    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11 OG 12.06.19  

 

Forslag til vedtak: 

Protokoll fra møtene 11 og 12.06.19 godkjennes som framlagt. 

 

 

Vedlegg: 

 

Protokoll fra møte 11.06.19 

Protokoll fra møte 12.06.19 

 

 

 

 























































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/1984    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

Referatene tas til orientering. 

 

 

Vedlegg: 

 

Avkastningsrapport Frøya Kommune juli 2019 

Belysning Fv 714 Uttalelse Orkdalsregionen 06.06.19 

Klettkrysset uttalelse Orkdalsregionen 14.06.19 

Minofas-ordinær generalforsamling 27.06.19 

Minofas-referat ord.generalforsamling Midt-norsk Fergeallianse 

Orkland travpark Uttalelse Orkdalsregionen 14.06.19 

Referat møte i regionrådet 24.05.19 Surnadal 

Uttale FV 65 Nordmøre-Orkdalsregionen 

Uttalelse bemanningstall politiet 14.06.19  

Uttalelse E39 Halsafjordkrysning Orkdalsregionen Orkide 

 

 

 

 

 



AVKASTNINGSRAPPORT

Frøya kommune
     

31.12.2018 - 31.07.2019



Totalportefølje Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%) Avkastning (NOK) Allokering (%)

Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Hittil i mnd Hittil i år Markedsverdi Port. Strategi Min-Max Kontroll

Totalportefølje 0.84 0.82 0.01 6.64 6.17 0.46 1 242 605 9 322 330 149 894 539 100.0 100 -

Aksjer 1.83 1.88 -0.05 13.36 14.01 -0.65 702 350 4 560 722 39 088 938 26.1 25 5-35 OK
Norske Aksjer -0.73 -0.63 -0.10 6.83 7.46 -0.63 -97 375 846 486 13 233 052 33.9 35 20-50 OK
Globale Aksjer 3.19 3.24 -0.05 17.03 17.64 -0.61 799 725 3 714 236 25 855 886 66.2 65 50-80 OK

Obligasjoner 0.49 0.47 0.02 4.52 3.59 0.93 540 255 4 758 998 110 371 916 73.6 75 65-95 OK
Norske Obligasjoner 0.30 0.07 0.23 2.27 0.86 1.41 130 354 968 828 43 736 179 39.6 40 25-55 OK
Globale Obligasjoner 0.62 0.73 -0.11 6.04 5.44 0.60 409 902 3 790 170 66 635 736 60.4 60 45-75 OK

Kontanter 0 2 610 433 686 0.3 0 -
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Aksjer Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Aksjer 1.83 1.88 -0.05 13.36 14.01 -0.65 39 088 938 26.1

Norske Aksjer -0.73 -0.63 -0.10 6.83 7.46 -0.63 13 233 052 33.9 OSEBX
Arctic Norwegian Equities D 08.12.2015 0.17 -0.23 0.40 7.05 8.95 -1.90 3 296 451 24.9 OSEFX
Danske Norske Aksjer Instistusjon I 21.02.2007 -1.52 -0.23 -1.30 5.71 8.95 -3.24 3 601 738 27.2 OSEFX
KLP AksjeNorge Indeks II 08.12.2015 -0.74 -0.63 -0.11 7.37 7.46 -0.09 6 334 863 47.9 OSEBX

Globale Aksjer 3.19 3.24 -0.05 17.03 17.64 -0.61 25 855 886 66.2 MSCI AC World
AB Global Core Equity RX 08.12.2015 3.60 3.24 0.36 18.79 17.64 1.15 4 390 632 17.0 MSCI AC World
Ardevora Global Long Only SRI 19.02.2019 3.96 3.24 0.72 10.94 7.63 3.31 2 218 813 8.6 MSCI AC World
KLP AksjeGlobal Indeks II Hdg NOK 12.03.2010 1.18 1.18 -0.01 17.48 18.07 -0.59 3 898 040 15.1 MSCI World Lokal Valuta
KLP AksjeVerden Indeks 03.12.2015 3.27 3.24 0.03 18.14 17.64 0.50 4 248 642 16.4 MSCI AC World
Nordea Stabile Aksjer Global Etisk 12.10.2010 4.23 3.45 0.79 13.80 18.64 -4.84 6 319 434 24.4 MSCI World
SGA Global Equity Growth Fund Class F 13.02.2019 3.28 3.24 0.04 13.63 8.62 5.01 2 998 173 11.6 MSCI AC World
Storebrand Indeks - Nye Markeder 17.11.2014 1.76 1.68 0.08 10.43 10.24 0.19 1 782 151 6.9 MSCI Emerging Markets
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Aksjer
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Norske Aksjer:  6.8% (-0.6%)

Globale Aksjer:  17.0% (-0.6%)
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Obligasjoner Avkastning hittil i mnd (%) Avkastning hittil i år (%)

Estimat Kjøpsdato Port. Indeks Diff Port. Indeks Diff Markedsverdi Allok. Referanseindeks

Obligasjoner 0.49 0.47 0.02 4.52 3.59 0.93 110 371 916 73.6

Norske Obligasjoner 0.30 0.07 0.23 2.27 0.86 1.41 43 736 179 39.6 ST4X
Alfred Berg Obligasjon 08.12.2015 0.25 0.07 0.18 1.75 0.86 0.89 10 823 324 24.8 ST4X
Danske Norsk Obligasjon Inst 12.10.2010 0.31 0.07 0.24 2.15 0.86 1.29 14 425 272 33.0 ST4X
DnB Obligasjon (III) 03.12.2015 0.32 0.07 0.24 2.66 0.86 1.80 18 487 583 42.3 ST4X

Globale Obligasjoner 0.62 0.73 -0.11 6.04 5.44 0.60 66 635 736 60.4 BarCap Global Agg 
Government Hdg NOK

KLP Obligasjon Global I Hdg NOK 28.09.2007 0.76 0.82 -0.06 8.55 8.63 -0.09 15 770 003 23.7 BarCap Global Agg 
Corporates Hdg NOK

Loomis Sayles Sust Global Corp NOK 12.02.2019 0.84 0.82 0.01 6.22 6.55 -0.33 10 523 621 15.8 BarCap Global Agg 
Corporates Hdg NOK

Payden Global Short Bond Fund Hdg NOK 08.12.2015 0.10 0.07 0.03 2.43 1.65 0.78 15 786 182 23.7 BarCap Global Agg 1-3 Yrs 
Hdg NOK

Storebrand Global Obligasjon Hdg NOK 22.12.2009 0.77 0.73 0.04 5.84 5.44 0.40 24 555 930 36.9 BarCap Global Agg 
Government Hdg NOK
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Obligasjoner
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Norske Obligasjoner:  2.3% (1.4%)

Globale Obligasjoner:  6.0% (0.6%)
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Kontanter Avkastning hittil i mnd (NOK) Avkastning hittil i år (NOK) Valuta

Start Inn / Ut Avkast. Start Inn / Ut Avkast. Markedsverdi
(lokal valuta) Kode Kurs Markedsverdi

(NOK) Allok.

Kontanter 371 328 62 358 0 225 972 205 103 2 610 433 686 0.3

Kontanter 371 328 62 358 0 225 972 205 103 2 610 433 686 100.0
Klientkonto NOK DNB 371 328 62 358 0 225 972 205 103 2 610 433 686 NOK 1.00 433 686 100.0

side 10 av 10Frøya kommune - 31.07.2019                           lastet ned: 08.08.2019 09.25 



 

 
 

 
Regionrådet i Orkdalsregionen c/o Skaun kommune, 7358 Børsa 

Tlf: 72 86 72 00 | Mob: 90 56 28 14 www.orkdalsregionen.no 

 

 

    

 

  

     

AGDENES   FRØYA HITRA HEMNE MELDAL ORKDAL RINDAL SKAUN SNILLFJORD 

ORKDALSREGIONEN  
 

 

 

 

Trøndelag fylkeskommune 

 

 

 

 

Uttalelse fra Regionrådet i Orkdalsregionen om tuneller langs Fv 714 
Regionrådet i Orkdalsregionen har i sitt møte 7. juni 2019 behandlet spørsmålet om belysning 

i tunellene langs Fv 714 mellom Orkdal og Frøya.  

Orkdalsregionen har mottatt bekymringsmelding om dårlig belysning i tunellene, spesielt ved 

innkjøringen, der den brå overgangen fra dagslys kan bli forvirrende for sjåfører. Denne 

situasjonen kan bli direkte trafikkfarlig og forårsake ulykker. Mest utsatt per i dag er 

Hitratunellen og Frøyatunellen langs Fv 714. 

Regionrådet anmoder vegeier Trøndelag fylkeskommune om å finne og iverksette en løsning 

som  reduserer risikoen for slike ulykker snarest, innen unngåelige ulykker finner sted.  
 

Rørvik, 6. juni 2019 

 

 

 

 

Odd Jarle Svanem 

Leder i Orkdalsregionen  

Ordfører Hemne kommune 

 

 

 

 

Sign ordførere i Orkdalsregionen neste side 
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Jon P Husby 
ordfører i Skaun 
 
 
sign 
 
 
Oddbjørn Bang 
ordfører i Orkdal 
 
 
sign 
 
 
 
Ole L Haugen 
ordfører i Hitra 
 
 
sign 
 
 
Oddvar Indergaard 
ordfører i Agdenes 
 
 
sign 

Are Hilstad 
ordfører i Meldal 
 
 
sign 
 
 
Berit Flåmo 
ordfører i Frøya 
 
 
sign 
 
 
 
John Lernes 
ordfører i Snillfjord 
 
 
sign 
 
 
Ola T Heggem 
ordfører i Rindal 
 
 
sign 
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Statens vegvesen 
Media 

 

 

 

 

 

 

Uttalelse om trafikkavviklingen gjennom Klettkrysset mellom E6, E39 og 

avkjøring til Fv 707  

 
Trafikkavviklingen gjennom det nye Klettkrysset preges av lange køer i rushtiden.  

 

Kommunene i Orkdalsregionen er bekymret for trafikksikkerheten i den nye kryssløsningen E6/E39 på 
Klett. Det er tidligere påpekt flere ganger at den valgte løsningen ikke var en heldig løsning og dette er 

nå bekreftet etter at krysset er tatt i bruk. Dette er en uholdbar situasjon på en europavei og vil bli 

ytterligere tilspisset når vinteren kommer.  
Trafikk fra E39 har nå i flere år stått i lange køer for å komme inn på E6 og da er det frustrerende å 

oppleve at det fortsatt blir køer i den nye kryssløsningen, og at det oppstår farlige situasjoner når 

køene kommer inn på E6 i sone hvor det er tillatt med 100 km i timen. Utfordringen er rundkjøringen 

som er etablert på E39 like etter avkjøringen fra E6.  
 

Kommunene i Orkdalsregionen forventer at arbeidet med å utbedre kryssløsningen starter umiddelbart.  

 
 

 

 

Orkdal 14. juni 2019       

 

 

Odd Jarle Svanem       

Leder i Orkdalsregionen      

Ordfører Hemne kommune      
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Midt-Norsk Fergeallianse AS (Minofas) 

 

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 

 

 

 

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 27. juni 2019. 

 

Tilstede var 140 aksjer av totalt 140 aksjer.   

 

Således var 100 % av aksjene representert. 

 

 

 

1. Valg av møteleder og sekretær 

 

Vedtak: 

Ingunn O. Golmen ble valgt som møteleder og Karin Torset som sekretær. 

 

 

2. Godkjennelse av innkallingen 

 

Vedtak: 

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, som dermed ble godkjent. 

 

 

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen 

 

Vedtak: 

Ole L. Haugen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. 

 

 

4. Styrets årsberetning for 2018 

 

Styrets forslag til årsberetning for 2018 var utsendt til selskapets aksjonærer. 

 

Vedtak: 

Styrets årsberetning for 2018 ble enstemmig godkjent. 

 

 

5. Fastsettelse av resultatregnskap og balanse for 2018 

 

Selskapets resultatregnskap og balanse for 2018 var utsendt til selskapets aksjonærer. 

Regnskapet viser et resultat i null. Revisjonsberetning ble referert. 

 

Vedtak: 

Resultatregnskap og balanse for 2018 ble enstemmig godkjent. 

 

 



 

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer 

 

Vedtak: 

Det utbetales ikke styrehonorar for 2018. 

 

 

7. Godkjennelse av godtgjørelse til revisor 

 

Vedtak: 

Godtgjørelse til revisor fastsettes etter regning. 

 

 

8. Valg av styremedlemmer og varamedlemmer 

 

Vedtak: 

Styret i Midt-Norsk Fergeallianse AS består av: 

 

Styret:      Varamedlem:   

Ingunn O. Golmen    styreleder  Hanne Berit Brekken Aure kommune 

Ole L. Haugen    nestleder  Eldbjørg Broholm Hitra kommune 

Odd Jarle Svanem    styremedlem Bjørn Eidsvoll  Hemne kommune 

Kjell Neergaard    styremedlem Maritta Ohrstrand Kristiansund kommune 

Berit Flåmo     styremedlem Pål Terje Bekken Frøya kommune 

Roger Osen     styremedlem       Ingrid Rødahl Jünge Smøla kommune 

Arnt Honstad                 styremedlem Ingrid Henriksen Bøe Kristiansund og Nordmøre  

         Havn IKS 

 

 

Generalforsamlingen ble hevet og protokollen undertegnet. 

 

 

 

Aure, 27. juni 2019 

 

 

 

___________________   __________________ 

    Ingunn O. Golmen        Ole L. Haugen 
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ORKDALSREGIONEN  
 

 

Trøndelag travselskap  

Orkdal travklubb 

Orkdal kommune  

 

Kopi 

Avia Sør-Trøndelag 

Adresseavisa 

 

Uttalelse fra Regionrådet i Orkdalsregionen om Orkland travpark, «Nye Leangen» 

 

Regionrådet i Orkdalsregionen støtter arbeidet med å etablere Nye Leangen på området der 

Orkdal travpark ligger i dag.  

Området er planavklart i kommunens arealplan, og det er ikke nødvendig med 

langeplanprosesser for å ta området i bruk. Tidspunktet for å fraflytte Leangen nærmer seg 

raskt, og banespørsmålet må finne sin løsning nå. 

Travsportens vugge stod i Orkdal, og miljøet og aktiviteten er også i dag størst i 

Orkdalsregionen.  

Samferdselsmessig ligger området meget gunstig til med nærhet til E39, Fv 65 og Fv 700. 

Miljømessig er området gunstig med grus i grunnen og lite terrenginngrep for å få etablert 

anlegget. 

Kostnadsmessig vil denne lokaliseringen være den mest gunstige for travsporten både på kort 

og lang sikt. 

 

Orkland travpark vil gi: 

 Ny bane raskt 

 Tradisjon og miljø er på plass 

 Lave kostnader med etablering 

 Gunstig beliggenhet i forhold til tilgjengelighet 

 Miljømessig gunstig lokasjon 

 Kollektivtilbudet mellom Trondheim og Orkdal er godt 

 Orkdalsregionen ønsker denne lokaliseringen 
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Orkanger, 14. juni 2019 

 

 

 

 

Odd Jarle Svanem 

Leder i Orkdalsregionen  

Ordfører Hemne kommune 

 

 

 

 

Sign ordførere i Orkdalsregionen neste side 
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Are Hilstad 
ordfører i Meldal 
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Berit Flåmo 
ordfører i Frøya 
 
 
sign 
 
 
 
John Lernes 
ordfører i Snillfjord 
 
 
sign 
 
 
Ola T Heggem 
ordfører i Rindal 
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Utkast til referat fra møte i regionrådet i Orkdalsregionen 

Tid: 24 mai 2019  

Sted: Surnadal 

Til stede: Finn Olav Odde, Hans B Meland, Ole L Haugen, John Lernes, Odd Jarle Svanem,  Lilly Gunn 

Nyheim, Ola T Heggem,  Birgit Reisch, Are Hilstad, Ola Øye, Oddbjørn Bang, Svein H Berdal, Jan-

Yngvar Kiel, Jon. P. Husby, Bjørn Buan (ref) 

 

Sakliste 

Del 1: Separat møte i Orkdalsregionen 

1: Innkalling, sakliste og deltakere 

Møtet ble åpnet og ledet av Odd Jarle Svanem.  

2: Strategisamling, orientering 

Utkast til faglig program og praktiske forhold ved Regionrådets strategisamling ble lagt fram av O J 

Svanem og B Buan. 

Informasjonen ble tatt til orientering. 

2 Orientering fra møte i rådmannskollegiet 10. mai 2019 v/leder Jan-Yngvar Kiel 

Felles mottaksenhet 

Kommunene har siden årsskiftet 2018-2019 overført driftsoppgavene ved ØHD-sengene fra SiO og 

legevaktsdriften til Orkdal kommune gjennom en vertskommuneavtale uten politisk nemd. Orkdal 

kommune har inngått en tjenesteavtale med St Olavs hospital om drift av virksomheten i lokalene 

ved Orkdal sjukehus fra årsskiftet. 

Det ble gitt en kort informasjon om status etter første kvartal ved Felles akuttmottak med legevakt 

og ØHD-senger i regi av Orkdal sjukehus. Overgangen av operatørskap under nytt avtaleregime ser ut 

til å ha foregått kontrollert og forsvarlig.  Det har tilkommet noe ekstra kostnader i forbindelse med 

oppstart. 

Helseplattformen 

Forberedelsene til innføring av det felles informasjonssystemet «Helseplattformen» er inne i en ny 

fase, etter at valg av leverandør er besluttet. Her er det amerikanske selskapet Epic valgt.  Trondheim 

kommune har avtalt å gå inn på eiersiden, og koordinerer de praktiske forberedelser sammen med 

representanter for kommunene.  Det bygges etter hvert opp en administrativ og faglig organisasjon 

fra Trondheim kommune sammen med representanter fra bl a kommunene i Orkdalsregionen.  

Organisasjonen skal ivareta forberedelsene til den nye løsningen. Alle kommuner i Midt-Norge har 

signert en opsjonsavtale, som gir mulighet til å inngå forpliktende avtale om løsningen. 

Rådmannskollegiet vil følge opp kommunenes behov med støtte fra Helselederforumet som 

underliggende rådgivende enhet. Det blir stilt forventning til en utredning om gevinstrealisering 

innen kommunene må velge om de vil tegne avtale om lisens og videre samarbeid. 

Digitaliseringsstrategi i Orkdalsregionen 

Det pågår arbeid i regi av bl a Trøndelag fylke om utvikling av nye digitale løsninger. 



Rådmannskollegiet i Orkdalsregionen har så vidt startet opp arbeid med utvikling av en 

digitaliseringsstrategi på linje med mange andre kommuner i Trøndelag. 

Bemanning ved lensmanskontorene 

Ole L Haugen orienterte om en bekymringsfull utvikling av bemanningen ved lensmannskontorene 

som betjener kommunene i Orkdalsregionen. Statistikk tyder på en sentralisering av ressursene. 

Oppfølging 

Regionrådet skal utarbeide en felles uttalelse der denne bekymringen kommer til uttrykk. 

Sekretariatet følger opp dette sammen med AU. 

Del 2, Felles møte med Orkide, Nordmøre regionsamarbeid 

Orienteringer 

Helseinnovasjonssenteret i Kristiansund 

Daglig leder ved Helseinnovasjonssenteret, Geir Sylte, orienterte om status og videre planer for 

utvikling av Helseinnovasjonssenteret. Senteret har lokalt offentlig eierskap og mottar ulike former 

for offentlig støtte. Senteret har ambisjoner innen forskning, innovasjon og utvikling innen 

velferdsteknologi og samhandling. (https://www.helseinnovasjonssenteret.no/ ) 

Helseplattformen 

Rådmann i Kristiansund, Arne Ingebrigtsen, orienterte nærmere om kommunenes medvirkning i 

utviklingen og innføringe av Helseplattformen. Arbeidet skal nå reorganiseres, og justeres i takt med 

at utviklingsprosjektet nå er lagt til et eget selskap eid av Helse Midt-Norge og etter hvert Trondheim 

kommune. Øvrige kommuner vil kunne får mulighet til å kjøpe seg aksjer i selskapet. Ingebrigtsen er 

leder av Samarbeidsrådet for kommunene i Midt-Norge, der Orkdalsregionen er representert ved 

Bjørn Buan https://helse-midt.no/vart-oppdrag/prosjekter/ehelse/helseplattformen 

https://www.trondheim.kommune.no/helseplattformen/ . 

Samferdsel 

Fv 65 

Lilly Gunn Nyheim la fram utkast til en felles uttalelse om Fv 65 som fikk oppslutning i møtet. Fv 65 

har behov for betydelige og konkrete utbedringer for å ivareta næringslivets behov, så vel som privat 

transport. Sekretariatet i Orkide og i Orkdalsregionen samarbeider om å få fram en felles uttalelse 

som rettes til vegeier, nasjonale og lokale myndigheter. 

E39 

Odd Jarle Svanem tok til orde for å støtte et initiativ til fjordkrysning av Halsafjorden.  Sekretariatene 

vil samarbeide om en felles uttalelse som rettes til statlige myndigheter. 
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Like konkurransevilkår for næringslivet - fv 65 må utbedres! 
 
Uttale frå felles regionrådsmøte i Orkdalsregionen og Nordmørsregionen. 

Ordførar- og rådmannskollegiet på Nordmøre (ORKidé) og i Orkdalsregionen vil peike på den viktige 

betydninga fylkesveg 65 har for næringslivet på Nordmøre og i Orkdalsregionen. Mykje av 

næringstransporten frå desse regionane går via fv. 65 og vidare til Berkåk via fv 701 og 700 til E6. 

Slik vegen framstår i dag er den ei stor utfordring for næringslivet. Det er derfor svært viktig at 

vegens standard og kurvatur blir rusta opp. Noko må gjerast for å få varige gode løysingar. Det må 

planleggast med tanke på å forsterke vegfundamentet slik at asfalten skal halde seg over tid.  

Planlegginga for å utbetre flaskehalsane må settast i verk. Det gjeld mellom anna Holte bru i Rindal, 

Storåsbakken og krysset på Storås i Meldal som er ein del av laksevegen frå Hitra og Frøya.  

I dag er det opna for 25,25 meters vogntog på alle hovudfartsvegar inn til Norge.  Alle konkurrentane 

som produserer i utlandet har i dag mulegheita til å bruke slike vogntog. Lokale vareprodusentar blir 

hemma av at dei ikkje har slike konkurransevilkår. No må også Fylkesveg 65 planleggast for å kunne 

ta 25,25 meters vogntog! 

Med modulvogntog er ein og kunne frakte meir gods med færre kjøretøy, og på den måten spare 

både miljø og klima for unødvendige utslepp. Slik kan ein også bidra til at  transportnæringa greier å 

kutte dei pålagte 40% av sine utslepp innan 2030.  

På denne bakgrunn vil vi på det sterkaste oppmode om at det no blir teke tak i utfordringane på fv. 

65. Vi kan ikkje lenger berre sjå på at den infrastrukturen som vi er avhengige av skal gi auka utgifter 

og svekka konkurransekraft for næringslivet vårt. 

Dette er avgjerande for at vi skal kunne ha eit konkurransedyktig næringsliv i våre regionar. 

ORKidé - Nordmøre Regionråd  Orkdal regionråd 

Samferdselsminister Jon Georg DaleHarald Tom Nesvik  
Transport- og kommunikasjonskomiteen  
Statens vegvesen region midt  
Mørebenken – til info 
Trøndelagsbenken  - til info 
Møre og Romsdal fylkeskommune  
v/Samferdselsutvalget og Samferdselsavdelingen  
Trøndelag fylkeskommune  
v/Samferdselsutvalget og Samferdselsavdelingen  
Media  

Orkanger/Kristiansund, 3. juni 2019 
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AGDENES   FRØYA HITRA HEMNE MELDAL ORKDAL RINDAL SKAUN SNILLFJORD 

ORKDALSREGIONEN  
 

 

 
Trøndelag politidistrikt  

 

 

Uttalelse om bemanningsutviklingen i politiet i kommunene i 

Orkdalsregionen 

 
Regionrådet i Orkdalsregionen er kjent med at det har vært en negativ utvikling i bemanningstallene 
ved lensmannskontorene som betjener kommunene i regionen. Det skal sies at kommunene per i dag 

har et godt samarbeid med politi- og lensmannsetaten.  

 
Som svar på en henvendelse til Trøndelag politidistrikt om saken, ble det opplyst at endringene i 

bemaningstallene har sammenheng med nye arbeidsformer og endrede kompetanseforhold i etaten, 

samt utviklingen i kriminalitetsstatistikken.  
 

Regionrådet i Orkdalsregionen er klar over at overgang til flere digitale løsninger kan ivareta flere 

publikumsrettede tjenester, og videre at nye kriminalitetsforhold tilsier justering av tjenestetilbudene. 

 
Kommunene i Orkdalsregionen kan imidlertid ikke støtte Politimesteren i Trøndelag politidistrikt sin 

interne prioritering av ressursbruk, som innebærer en økt bemanning i Trondheimsområdet, samtidig 

som bemanningstallene for kommunene i Orkdalsregionen stagnerer eller reduseres. 
  

Kommunene i Orkdalsregionen er bekymret over følgende konsekvenser ved den iverksatte og 

planlagte bemanningsreduksjonen: 

 Sentralisering av bemanningen i og rundt Trondheim fører nødvendigvis til mindre synlighet 

av uniformert politi i distriktskommunene, og dermed en svekkelse av viktige 

kriminalitetsforebyggende tiltak.  

 Redusert etterforskningskapasitet kan føre til forsinket saksforberedelse som betyr en unødig 

tilleggsbelastning for ofre for kriminalitet og deres pårørende. 

 Redusert bemanning fører til økt utrykningstid ved ulykker og hendelser, og det kan ta lengre 

tid å bringe alvorlige hendelser under kontroll og under politiets ledelse. Dette fører til økt 
belastning for kommunens nødetater, og av og til farlige situasjoner 

 Tilstedeværende politi har vesentlig betydning for den trygghet som kommunenes innbyggere 

bør ha krav på.  

 
Regionrådet i Orkdalsregionen anmoder Trøndelag politidistrikt om å opprettholde og 

videreutvikle lensmannskontorene slik at kommunene skal bli trygge å leve i. Det forutsetter et 

kompetent og synlig politi med de nødvendige ressurser til å forebygge kriminalitet og håndheve 
lov og rett. 
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Med utgangspunkt i de bebudede endringer for lensmannskontorene i vår region, vil vi gjerne 

samarbeide om å få til en dialog mellom representanter fra Trøndelag politidistrikt og våre 
politikere i Orkdalsregionen i løpet av andre halvår i 2019.  

 

 
 

 

Orkdal 14. juni 2019 

 

 

Odd Jarle Svanem 

Leder i Orkdalsregionen  

Ordfører Hemne kommune 
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John Lernes 
ordfører i Snillfjord 
 
 
sign 
 
 
Ola T Heggem 
ordfører i Rindal 
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Ferjefri E39 – kryssing av Halsafjorden. 

Uttalelse fra felles regionrådsmøte i Orkdalsregionen og Nordmørsregionen. 

Ferjefri kryssing av Halsafjorden er en del av planene for en ferjefri og utbedret E39. Prosjektet vil gi 
store interregionale effekter gjennom sammenbinding av Trøndelag og Møre og Romsdal.  

Flere av fjordkryssingene på E39 er teknologisk grensesprengende, og det knytter seg dermed 
betydelig økonomisk risiko til å ta så store sprang i fjordbredder og bruspenn, sammenlignet med det 
vi har bygget tidligere.  

En tidlig og langt mindre pilot vil bidra til betydelige reduksjoner i kostnader og gjennomføringstid på 
de store kryssingene. Det vil også ligge store nasjonale gevinster i å kunne mobilisere kompetanse og 
kapasitet for en mer automatisert verfts- og stålindustri, og som dermed kan utvikle norsk 
konkurranseevne for påfølgende prosjekter.  

Med sin moderate bredde (ca 2000 m.) og gunstige klimaforhold, framstår Halsafjorden som 
interessant for et tidlig pilotprosjekt, uansett valg av brutype.  

Orkdalsregionen og Orkide støtter opp om Halsafjordsambandet AS sitt arbeid med å dokumentere 
hva erfaring på et mindre prosjekt kan bety av besparelser i tid og kostnad ved gjennomføring av de 
større kryssingene på E39. 

Plan- og utredningsressurser for vurdering av bru over Halsafjorden som teknologipilot må 

prioriteres, og NTP må ved rullering legge til grunn at avgjørelse om realisering kan tas når 

tilstrekkelig dokumentasjon av effektene foreligger.  

 

 

ORKidé - Nordmøre Regionråd  Orkdal regionråd 

Samferdselsminister Harald Tom Nesvik  
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SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Roger  Antonsen Arkiv: C83 &20  

Arkivsaksnr.: 19/1990    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

POLITISK ORGANISERING  

 

Forslag til vedtak: 
1. Modell 2 vedtas som ny politisk organisering for Frøya kommune der det opprettes ett 

hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst og kultur og ett hovedutvalg for allmenne 

tjenester (teknisk drift og forvaltning, NAV, samferdsel og service).  

2. Det oppnevnes en samordningskomite bestående av ordfører, varaordfører, 

hovedutvalgsledere og opposisjonsleder. Rådmann gis oppdrag å utarbeide mandat.  

3. Rådmann gis i oppdrag å foreslå beskrivelse av roller, ansvar og arbeidsområder til 

varaordfører og hovedutvalgsledere.  

4. Eldrerådet og brukerrådet slås sammen til ett utvalg og der leder av dette utvalget også bli 

kommunens brukerombud. 

5. Rådmann oppdaterer relevante styringsdokument som følge av valgt modell: 

a. Delegasjonsreglementet  

b. Folkevalgtes arbeidsvilkår 

c. Møtereglement for folkevalgte 

6. Rådmann gis i oppdrag å tilpasse sin organisasjon til ny politisk organisering . 

 

 

 

Vedlegg: 

 

3 referater fra arbeidsgruppens møter. 

 



Bakgrunn for saken 

I K-sak 175/18 (18/3352) ble følgende vedtatt: 

 Kommunestyret nedsetter en arbeidsgruppe som et adhoc-utvalg for gjennomgang av den 

politiske organiseringen med sikte på å gjøre det mer engasjerende å være folkevalgt i 

Frøya kommune.  

 Arbeidsgruppens oppgave/mandat er gjennomgang av dagens folkevalgte organisering 

inkludert oppgave-, rolle- og myndighetsdelingen internt mellom de folkevalgte organene 

samt mellom folkevalgte og administrasjon. Herunder bør arbeidsgruppen vurdere 

alternative former for organisering av kommunestyrets arbeid med underliggende organer.  

 Arbeidsgruppen legger til rette for at partiene kan gis mulighet for interne drøftinger 

mellom møtene i arbeidsgruppen.  

 Arbeidsgruppen legger fram sitt forslag for formannskapet innen påske 2019, slik at 

kommunestyret kan treffe endelig vedtak før sommeren 2019.  

 Arbeidsgruppen settes sammen av alle gruppelederne i kommunestyret med ordfører som 

leder. Rådmannen tiltrer gruppen med forslagsrett. 

 

 

Dagens organisering 

 Politisk  
 

Hovedutvalgsmodellen 

Dagen politiske organisering er etter hovedutvalgsmodellen med Kommunestyret (KST), 
Formannskapet (FSK), Hovedutvalg for drift (HFD) og Hovedutvalg for forvaltning (HFF).  

 

 



 

Administrativt  

Frøya kommune er organisert etter to – nivå modellen, dvs en flat organisasjonsstruktur. 

Myndighetsområdet og arbeids- og oppgavefordelingen mellom rådmannen og de 

tjenesteytende enhetene er tydeliggjort gjennom et administrativt delegeringsreglement.  

Dagens organisasjonsmodell ble innført i 2007. Før den tid var kommunen organisert etter 

etatsmodellen – 3-nivå.    

 

Rådmannen som øverste administrative leder har det overordnede ansvar for å iverksette 

kommunestyrets vedtak og sørge for at tjenesteytingen til Frøyas innbyggere blir best mulig.  

Rådmannen sammen med rådmannsteamet, jobber strategisk og setter premisser for 

tjenesteytingen etter politiske vedtak og er pådrivere for utviklingen.  

Virksomhetslederne har ansvar for at sin enhet har en drift og utvikling som gir best mulig 

resultat i forhold til ressursrammer, aktivitets- og kvalitetsforutsetninger og andre føringer 

vedtatt av kommunestyret og andre retningslinjer og reglementer. Virksomhetslederen har 

også et medansvar for at kommunens samlede ressurser blir nyttet på best mulig måte.  

Over tid har den administrative organiseringen utviklet seg til en «2 1/2-nivå modell» gjennom 

at det er opprette kommunalsjefer for oppvekst og helse.  

 

Dagens organisasjonskart 

 

 



Gruppens arbeid 
Gruppen har bestått av følgende medlemmer: Berit Flåmo (AP), Arvid Hammernes (V), Martin 

Nilsen (H) Aleksander Søreng (FRP) Ola Vie (SV) Knut Arne Strømøy (SP). I tillegg har rådmann møtt 

med sekretariat og møte/talerett. Jan Alm Knudsen fra lederskap AS har bistått med 

rådgiverkompetanse. 

Det har vært avholdt 3 møter i perioden fra desember 2018- mai 2019 

 

Oppsummering  

Det ble foretatt en gjennomgang av politikerrollen i forhold til: 

o Ombudsrollen 

o Arbeidsgiverrollen  

o Styringsrollen  

o Utviklerrollen 

 
Videre ble alternative politisk organiseringsmodeller belyst hva gjelder styrker og svakheter. 
Hovedutvalgsmodellen og komitemodellen ble særlig vektlagt.  
 

SWOT-analyse 
For å få et bedre innblikk, samt å utfordre FSK, HFD, HFF, brukerrådets og eldrerådets erfaring med 

dagens organisasjonsmodell, besluttet arbeidsgruppen å gjennomføre en SWOT analyse.   

Oppgaven var som følger: 

 Belys dagens politiske organisering – svakheter, styrker, muligheter og trusler, samt komme 
med forslag til eventuell ny fremtidig organisering. 

 

SWOT-analysen er en strategisk analysemetode som benyttes for å identifisere styrker, svakheter, 

muligheter og trusler for det tema man ønsker å belyse – i dette tilfelle dagens politiske 

organisering.  

SWOT-analysen kan bidra til dialog og kunnskapsbygging omkring arbeidet med å finne den ideelle 

politiske organiseringsform for Frøya kommune. 

Styrker: Hva er bra, positivt eller verdifull med dagens politiske 

organisering? 

Svakheter: Hva er mindre bra, negativt eller mangelfullt med dagens 

politiske organisering? 

Muligheter: Hvilke alternative muligheter finnes av politisk organisering. Hvilke positive 

konsekvenser kan oppnås ved utnyttelse av styrker? 

Trusler: Hvilke potensielle farer finnes? Hvilke negative konsekvenser kan komme om svakhetene 

vedvarer? 



Oppsummert sammenstilling av SWOT-analysen vedr politisk organisering utført av 

FSK, HFF, HFD, Brukerrådet og eldrerådet. 

Styrker 
Utvalg Oppsummert 

FSK Økonomisaker til FSK og med det god oversikt over «livet i» kommune. 

FSK – komiteen for kultur og næring. 

Gode diskusjoner. 

Bedriftsledere inn i FSK. 

Er FSK det utvalget som funger best?  

FSK har de rette sakene – det er hovedutvalgene som kan ha utfordringer vedr – 

«hvem sin sak er dette»? 

Det at budsjettene behandles i HFD før det fremmes til FSK og at tilleggsbevilgninger i 

budsjettåret behandles av FSK fungerer bra. 

  

HFF God oversikt over Frøyasamfunnet. 

Bruker ikke politisk makt/flertall –med andre ord ikke opptatt av partitilhørighet men 

sak. 

Stor takhøyde – man kan stille «dumme» spørsmål. 

Ønsker i enda større grad og fremheve det politiske skjønnet. 

  

HFD Bred deltakelse 

Gjennomgående representasjon  

OK størrelse på utvalget i dag  bør være 7 medlemmer. 

Skal vi ha fagkomiteer? 

  

Brukerrådet Sammensetningen – valgt for å representere forskjellige organisasjoner (LHL, 

Hørselslaget, NHF, Reumatikerne, m. fl.) 

Lokalkunnskap om Frøya samfunnet. 

  

Eldrerådet Blir hørt 

Sitter med god lokalkunnskap om Frøya og øyrekka. 

Består av politisk oppnevnt og intresseorganisasjoner for eldre. 

Har levd livet /erfaring). 

 



Svakheter 

Utvalg Oppsummert 

FSK Dispensasjonssaker behandles av HFF. 

Hvis alle dispensasjonssaker skal til FSK -blir saksmengden i FSK for stor.  

Hovedutvalgene sitter på mye info  orienteringsutvalg. 

Lite orienteringer fra HFF og HFD til FSK og KST. 

Er FSK riktig i forhold til kultur – sette opp imot for eksempel kulturskolen.  

HFD blir bypasset i forhold til saker – for eksempel trafikksikkerhet. 

  

HFF HFF blir i dag oppfattet som utvalget for dispanser.   

Dagen mulighet til FORHÅNDSKONFERANSER er ikke kjent i stor nok grad blant Frøyas 

innbyggere.  

Samhandling/samspillet mellom FSK og de andre utvalgene skulle ha vært bedre.   

For få/lite politiske diskusjoner 

Bruker for lite tid i møtene. 

  

HFD HFD et «supperåd» 

Bør ha et felles bruker-/eldreråd 

Noe uavklart i forhold til hvilke organ en sak skal behandles i. 

HFD masse kunnskap, men lite innflytelse; mest orientering 

Hvordan utnytte HFDs kunnskap? 

HFD har for stort område – men liten innflytelse. 

  

Brukerrådet For lite flink til å ta opp saker selv. 

Blir ikke sett på som «viktig» av kommunen – (administrasjon – politiske utvalg) 

«Sandpåstrøingsorgan» - innvalgt for å ivareta ulike grupper i Frøya-samfunnet. 

Medlemmer i rådet opplever diskriminering da møterom ikke er tilrettelagt for rådets 

møtevirksomhet – mangler teleslynge.  

  

Eldrerådet Ta opp flere saker selv (alle i rådet). 

Ingen faste møterom. 

 



Muligheter 

Utvalg Oppsummert 

FSK Flere prinsipielle diskusjoner/debatter! 

Flere befaringer/besøk til virksomhetene – gjerne sammen med hovedutvalgene. 

Større fokus på plansaker – spesielt i tilknytning til næring-, bolig- og sentrumsområder.  

Frøya er en vekstkommune  viktig å være proaktiv.  

FSK bør «ta tak i saker/ting» i større grad - for eksempel skole. 

Frikjøp politikere (for eksempel 20%). 

  

HFF Årshjul vedr møteaktiviteter. 

Det må bli flere prinsipielle diskusjoner. 

Administrasjonen bør lage en saksoversikt hvor følgende er beskrevet: 

 Saksnr 

 Hva saken gjelder 

 Skal saken på høring og til evt hvem 

 Når og i hvilke politiske organer skal saken behandles 

 Når skal saken behandles i KST? 
Administrasjonen bør lage en oversikt over dispensasjonssaker med behandlingsutfall – a la 

utdelt oversikt over «dispensasjonssaker 2016 – kort analyse». Erfaringsoverføring. 

Ordfører burde ha vært tilsted av og til i HFF og HDF.  

HFF og HFD burde ha fast orientering til KST fra sine møter – for eksempel 10 -15 min.    

Ønsker eget utvalg for oppvekst, helse og teknisk. 

Ønsker å være premissgiver for FSK/KST. 

  

HFD Organisering på samme måte som det er org. 

For eksempel: 

Kommunalsjef - oppvekst og teknisk  

Kommunalsjef – helse/mestring/PLO. MÅ henge sammen administrativt og politisk 

  

Brukerrådet Være mere aktiv selv. 

Større bevissthet omkring rådets rolle (adm. + politikere) 

Få flere unge representanter inn i rådet. 

Eget budsjett for Brukerrådet til driftsutgifter som møtekaffe, befaring, kursing av alle 

medl. ved nytt brukerråd høsten 2019. 

Være tydelig på rådets mandat (vedtatt av kommunestyret). 



  

Eldrerådet Kan få flere saker og høringer 

Representerer pensjonister og forebygging. 

Få fast møterom som er lett tilgjengelig. 

Få fast sekretær. 

Få saker før det kommer til Hovedutvalgene. 

 

 

Trusler/svakheter 
Utvalg Oppsummert 

FSK FSK kan ikke overta utvalgenes oppgaver  blir for mange saker til ett utvalg.  

Dårlig saksfremlegg – for omfattende saker med mange vedlegg.  

FSK medlemmene leser om saker i HFF og HDF i media. 

Gitt at det blir ett hovedutvalg for hvert rammeområde vil konsekvensen være at det  

til tette skott mellom rammeområdene og kniving om penger  lite helhetlig tenking.  

Mindre engasjement hvis politikerne ikke sitter i utvalget.  

  

HFF For mange saker blir delegert fra FSK til HFF som FSK burda ha behandlet. 

Tunge aktører som «presser» 

Høy gjennomsnittsalder – burde ha vært flere yngre i utvalget.  

Dårlige planer   dårlige saker dårlige vedtak.  

  

HFD Ved lite innflytelse kan engasjementet dale. 

Behandling i mange trinn. 

Behandles enkeltsaker av riktig organ? 

Planutvalget har ikke oversikt over dispensasjoner.  

  

Brukerrådet Ikke slå sammen med andre råd/utvalg for eksempel eldrerådet. 

Lite kjennskap til rådets rolle i administrasjonen. 

Lovbrudd, jfr. Lovens formål – dvs at saker som ikke går via rådet = lovbrudd. 

Mangelfulle saker fra administrasjonen – ikke belyst tilstrekkelig. 

Mangler sjekkliste over saker som skal til Brukerrådet.   



  

Eldrerådet Mangler sjekkliste over saker som skal til Eldrerådet.   

Negativ holdninger til Eldrerådet og dets funksjon. 

 

Som SWOT-analysen beskriver har kommunestyrene over tid blitt et vedtaksorgan - politikken er 

blitt borte og mange av beslutningsområdene er blitt delegert til administrasjonen.   

Likeledes oppfattes dagens Hovedutvalgsmodell som utfordrerne med mange saker og med det 
vanskelig for politikerne å forberede seg. Det diskuteres mye, men det tas få beslutninger – med 
andre ord; lite politikk blir utøvd.  
 
 

Arbeidsgruppens betraktninger 

 
Arbeidsgruppen syn er at målet med en ny politisk organisering må være at de folkevalgte føler en 

reel politisk innflytelse og vedtaksmyndighet og med det i større grad premissleverandører for 

beslutningene.  

 
Når det gjelder Formannskapet er arbeidsgruppen av den oppfatningen av at det er en miks av 
saker, roller og myndighet. Som eksempel på en utfordring FSK har, er at det er HFF som behandler 
og gir dispensasjoner fra arealplan og med det overprøver planverket uten at FSK som 
planmyndighet har behandlet saken.     
 
FSKs rolle som planmyndighet må i større grad tydeliggjøres gjennom for eksempel at alle 

dispensasjonssaker gjennomgås før de behandles i hovedutvalget, samt fordeling av saker mellom 

hovedutvalgene. Eller at det etableres et samordningsutvalg med mandat bestående av ordfører, 

varaordfører, utvalgslederne og opposisjonsleder. 

På denne måten ivaretas «portvaktrollen» til planmyndigheten.   
 
For å få oversikt over omfanget av dispensasjonssaker må det lages ½-årige oppsummeringer med 
en analyse over sakene.  
 
Videre oppfatter arbeidsgruppen at det som oftest er administrasjonen som utreder og legger 
føringer og premisser for saker.  
 
Den innledende debatten/temadebatten må først i KST hvor det gis føringer og premisser før saken 
utredes av administrasjonen. Likeledes må KST ikke være førstegangsdrøfter i saker - men 
utvalgene!  
 
Arbeidsgruppen presiserer et viktig prinsipp om at det aldri skal være delegert vedtak i prinsipielle 
saker.  
 
For at kommunestyret skal bli bedre orientert må lederne av hovedutvalgene i hvert KST gi en 

orientering om saker og tema som har vært til behandling siden siste KST-møte. 



Videre må det vurderes om det bør opprettes et eget hovedutvalg for Teknisk der kommunalteknisk 

drift og forvaltning inngår. Dette utvalget bør også ivareta samferdselssaker. Likeledes om det er 

hensiktsmessig at FSK er kulturutvalg.  

Imidlertid må utfordringen med flere hovedutvalg vurderes opp imot rammeområdenes enkeltsaker 

og med det utfordringene med helhetlig og tverrfaglig fokus. På mange måter kan rammeområdene 

i denne sammenheng bli «særinteressenes organisering».  

Videre bør varaordførerens rolle diskuteres. Hvordan kan denne rollen gis en større rolle og ansvar. 

Ett av forslagen på mulige oppgave er for eksempel å lede planutvalget/samordningsutvalg.  

Likeledes ble det reflektert over betydningen av å ha en god balanse mellom de folkevalgte hva 
gjelder kjønn og alderssammensetning, samt hvordan engasjere i større grad ungdom og kvinner. 
Dette gjelder også i fordelingen av representanter til råd og utvalg.  
 
Næringssaker bør ligge til FSK.  
 
Ifb med kommende valg og folkevalgtopplæringen bør det fokuseres på blant annet politikernes 

handlingsrom i forhold til Kommuneloven, Forvaltningsloven og lovverket generelt 

Videre må administrasjonen organisere seg etter at den politiske organiseringen er vedtatt. 

Det bør også vurderes om tjenesteområdene bør organiseres på en annen måte. For eksempel har 

Time kommune, Rogaland valgt å fokusere på livsfasene i sin organisering av tjenesteområdene – 

Barn og unge, allmenne tjenester og 60+. Der tilhørende tjenester inngår. Tverrfaglighet er et 

sentralt begrep i deres organisering.   

For å gi god informasjon og serve de folkevalgte bør rådmannen tilføres administrativ ressurs 

og/eller organiseres slik at dette blir ivaretatt. 

 

Mulig fremtidig politisk organisering 

 
Arbeidsgruppen mener at dagens hovedutvalgsmodell i prinsippet fungerer etter sin hensikt, men at 

den bør revideres eller utvides slik at tjenesteområdene/fagområdene blir mer håndterbare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag 1:  

1. Hovedutvalg for Helse og Oppvekst  

2. Hovedutvalg for Teknisk inkl kommunalteknisk drift og forvaltning  

 

Hovedutvalgsmodell med 2-deling av tjenesteområdene – Helse og Oppvekst og Teknisk 

 

 

 

 

Forslag 2: 

1. Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst og Kultur  

2. Hovedutvalg for allmenne tjenester (teknisk drift/forvaltning, NAV/service) 

 

Hovedutvalgsmodell med 2-deling av tjenesteområdene – Helse, Oppvekst og Kultur og Teknisk 

 



Forslag 3: 

1. Hovedutvalg for Helse og Mestring  

2. Hovedutvalg for Oppvekst og kultur  

3. Hovedutvalg for Teknisk inkl kommunalteknisk drift og forvaltning  

 

Hovedutvalgsmodell med 3-deling av tjenesteområdene – Oppvekst og Kultur, Helse og Teknisk 

 

 

Noen fordeler og ulemper med de forskjellig organisering av hovedutvalgsmodellen (ikke uttømmende) 

Alt. 

modeller 

Fordeler Ulemper 

 

1 

 Tverrfaglighet 

 Helhetstenking 

 Kommunalteknisk drift og forvaltning 
hører sammen   

 Store og omfattende 
tjenesteområder 

 Kultur er knyttet til FSK  

   

 

2 

 Tverrfaglighet/helhet 

 Alle tjenesteområdene er knyttet til et 
hovedutvalg 

 Kommunaltekniske drift og forvaltning 
hører sammen   

 Helse, Oppvekst og kultur store og 
omfattende tjenesteområder  

   

 

3 

 Kommunaltekniske drift og forvaltning 
hører sammen   

 Lettere å være sektorpolitikker 

 Mangler tverrfaglighet 

 Fare for rammepolitikk, og rom for 
særinteresser 

 Resurskrevende både hva gjelder 
økonomi (flere møter) og antall 
representanter i hvert utvalg.  



Vurdering: 

 
Rådmannens anbefaling etter å ha deltatt i arbeidsgruppen og hensyntatt arbeidsgruppenes 

betraktninger er å videreføre en modell med 2 hovedutvalg.  Dette pga at arbeidsgruppen mener at 

dagens hovedutvalgsmodell i prinsippet fungerer etter sin hensikt, men at den bør 

revideres/tilpasses.  

Rådmanns anbefaling er derfor at modell 2 vedtas som ny hovedutvalgsstruktur for Frøya 

kommune: 

 Hovedutvalg for helse, omsorg, oppvekst og kultur  

 Hovedutvalg for allmenne tjenester (teknisk drift og forvaltning, NAV, samferdsel og 
service) 

 
Rådmannen foreslår videre at det opprettes en samordningskomite bestående av ordfører, 

varaordfører, hovedutvalgsledere og opposisjonsleder. Komiteen skal ha spesielt fokus på 

oppgavefordeling og samkjøringen mellom de ulike utvalgene. Det må utarbeides et mandat og 

møtestruktur for komiteen, slik at rollen klart defineres. 

Rådmann foreslår også at det utarbeides forslag til beskrivelse av roller, ansvar og arbeidsområder 

for varaordfører og hovedutvalgsledere. Dette for å tydeliggjøre rollen og forpliktelsen til disse.  

Rådmann må i fortsettelsen oppdaterer relevante styringsdokument som følge av valgt modell: 

 Delegasjonsreglementet  

 Folkevalgtes arbeidsvilkår 

 Møtereglement for folkevalgte 

 

Om plansaker/planutvalg: 

Arbeidsgruppen har flere ganger berørt temaet «planutvalg». Rådmannen ser det som en 

stor fordel at alle plansaker etter plan- og bygningsloven behandles/forberedes av ett 

planutvalg; enten det er overordnede planer eller reguleringsplaner. Slik det er i dag 

behandles noe i HFF og noe i FSK. 

Hvorvidt om FSK som planutvalg eller et hovedutvalg for allmenne tjenester (teknisk utvalg) 

skal håndterer dette bør vurderes. Rådmann er av den oppfatning at det er FSK som må 

være utvalg for plansaker. Å samle alt til ett utvalg mener rådmannen vil høyne 

kompetansen og sikrer god planoversikt for politikerne. 

Et innspill fra rådmann vdr dette (for å forenkle saksbehadling og antall saker til politisk 

behandling) er at dispensasjoner fra ovennevnte planverk kan delegeres til 

administrasjonen etter gitte føringer. Dispensasjoner utover gitte føringer anses som 

prinsipielle og behandles politisk i planutvalget som delegasjonen er gitt fra. De «gitte 

føringene» må vedtas i så fall i en prinsippiell sak. 

Klagesaker skal alltid behandles i planutvalget. Dette gir raskere saksbehandling, noe som 

innbygger vil sette pris på, og alle delegerte saker forelegges planutvalget som referatsak.  

Plan- og dispensasjonssaker etter andre særlover behandles av planutvalget. Samme 

delegering som beskrevet overfor. 



Arbeidsgruppen har ikke berørt de ulike råd og utvalgenes rolle og funksjon, men rådmannen finner 

det hensiktsmessig å foreslå å slå sammen eldrerådet og brukerrådet til et utvalg der leder av 

brukerrådet foreslås i tillegg å være kommunens brukerombud. Dette fordi det er svært vanskelig å 

rekruttere brukerombud, (liten stillingsprosent, 10% pr i dag) og en tro på at rollen vil utøves bedre 

om dette kan knyttes sammen med ledervervet for eldre/brukerrådet.  

Utvalg som ikke er nevnt i utredningen foreslås videreført som i dag. 

Rådmann vil fremme forslag til tilpasset administrativ organisering når ny politisk organisering er 

vedtatt.  

 



  
 

 

 

Navn på organet som har hatt møte: 

Politisk organisering 

Møte nr. 

1/2018 

Møtedato:   

17.12.2018 

Deltakere:   

Berit Flåmo (Ap), Knut-Arne Strømøy (SP), 

Aleksander Søreng (Frp), Ola Vie (SV), Arvid 

Hammernes (V), Beathe S. Meland (rådmann), 

Roger Antonsen (kommunalsjef) og Jan Alm 

Knutsen (prosessveileder) 

Tid:  

12.00-1430 

Forfall: 

 

Sted: KST  

Møteleder:  

JAK 

Referent: Roger A. 

 

 

 

 

Tema Oppfølging 
 

Arbeidsgruppemøte 1 hadde som tema: 

1. Klargjøring av mandat for politisk organisering med gjennomgang 

av roller i forhold til: 

 Ombudsrollen 

 Arbeidsgiverrollen  

 Styringsrollen  

 Utviklerrollen 

2. Belyse alternative modeller for politisk organisering.   

3. Hvordan skape politisk engasjement og involvering.  

 

 

 

 

Framdriftsplan:  

 

 Vedtak før sommeren, med effektuering i ny 

kommunestyreperiode fra oktober 2019.  

 

 

 

 



  
 

Innledende refleksjon av Jan AK. 

 

All erfaring tilsier at kommunestyrene over tid er blitt et vedtaksorgan - 

politikken er blitt borte.  

 

Dagens situasjon ar at mange av beslutningsområdene er delegert til 

administrasjonen - på mange måter sitter administrasjonen med «bukta og 

begge endene». 

 

Måle med en ny organisering må være at de folkevalgte føler en reel 

politisk innflytelse og vedtaksmyndighet og med det i større grad 

premissleverandører for beslutningene.  

 

Et eksempel er debattene vedr skolestruktur. Som oftest er det 

administrasjonen som utreder og legger føringer og premisser for saken.  

 

Den innledende debatten må først i KST hvor det gis føringer og 

premisser før sakens utredes av administrasjonen. 

 

Et annet tema som bør reflekteres rundt er hvordan få en god balanse 

mellom de folkevalgte hva gjelder kjønn og alderssammensetning.  

 

Hvordan engasjere i større grad ungdom og kvinner? 

 

 

Det er 4 måter å strukturere den politiske organiseringen i en kommune 

på:  

1. Hovedutvalgsmodellen 

 

2. Komitemodellen 

 

3. AD-hoc modellen 

 

4. Parlamentarismen 

 

 

1. Hovedutvalgsmodellen 

Som dagens organisering med Hovedutvalg - forvaltning (HFF) og 

Hovedutvalg - drift (HFD).  

Det er relativt få saker til spesielt HFD og for mange 

dispensasjonssaker til HFF. 

 



  
 

Utfordringen er at Hovedutvalgsmodellen og 2. nivå modellen 

administrativ henger ikke sammen. 

 

2. Komitemodellen 

Oftest med ansvar for ett rammeområde. Der debatteres temaene 

og politikerne «lager» saken selv med sekretærfunksjon fra 

administrasjon. Med andre ord fokus på det politiske verkstedet.  

Utfordringene kan være at den politiske kommunikasjonene skjer 

muntlig og det kreves dermed en god sekretærfunksjon. 

 

Hvordan bør saker fra de sårbare fagområdene som for eksempel 

PPT, barnevern, utfordrende byggesaker mm tilnærme seg det 

politiske/behandles politisk? Hva er konsekvensene av vedtak 

knyttet til disse? 

 

 

3. AD-hoc modellen 

Ref - Jan AK erfaring fra Oslo 

Sakene kom fortløpende for eksempel via en forslagskasse - alle 

partiene kunne komme med forslag. En arbeidsgruppe bestående 

av ………… bearbeidet forslagene. De saker/ideer som gikk 

videre fikk forslagsgiver en oppmerksomhet. De saker/ideer som 

fikk avslag ble det gitt skriftlig svar på til forslagsgiver.  

 

4. Parlamentarismen 

 

Hvordan skap engasjement i varaordførerrollen? 

 

Hva med at varaordføreren er leder i planutvalget? 

  

 

Ymse & diverse som ble kommentert/diskutert var: 

 

 KST må ikke være førstegangs drøfter i saker - men komiteene!  

 Et viktig prinsipp er at det aldri skal være delegert vedtak i 

prinsipielle saker.  

 FSK er kommunens planutvalg og skal være tydelig i denne rollen 

- ref HFF og alle dispensasjonssaker.   

 Temadebatter i stedet for orienteringer. 

 Viktig presisering er at Rådmannen ikke har - instruksjonsrett - 

ovenfor en poltikker.   

 For mange rådmannsutvalg der politikerne ikke er med. 

 

    



  
 

 

 

Navn på organet som har hatt møte: 

Politisk organisering 

Møte nr. 

2/2019 

Møtedato:   

05.02.19 

Deltakere:   

Berit Flåmo (Ap), Knut-Arne Strømøy (SP), 

Aleksander Søreng (Frp), Ola Vie (SV), Arvid 

Hammernes (V), Remi Strømskag (H), Kristin F. 

Strømskag (deler av møtet), Beathe S. Meland 

(rådmann), Roger Antonsen (kommunalsjef) og Jan 

Alm Knutsen (prosessveileder) 

Tid:  

14.30 - 1600 

Forfall: 

 

Sted: KST  

Møteleder:  

JAK 

NESTE MØTE: 1. april kl 1430 i KST-salen. 

Referent: Roger A. 

 

 

 

 

Tema Oppfølging 
Arbeidsgruppemøte 2 hadde som tema: 

1. Oppsummering fra møte 1  

2. Status vedr behandling i de enkelte partiene. 

a. Kun noen partier har behandlet saken. 

3. Hvor er vi og hvor går vi i det videre løp 

4. Hvordan få realistisk framdrift i prosessen 

 

 

 

 

Oppsummering fra arbeidsgruppemøte 1 av JAK: 

 

Oppsummering av roller i forhold til: 

 Ombudsrollen 

 Arbeidsgiverrollen  

 Styringsrollen  

 Utviklerrollen 

 

 



  
 

 

 

Kommentarer til dagens hovedutvalgsmodell: 

 

 Mange saker og med det vanskelig å forberede seg 

 Lite politikk 

 Det diskuteres mye, men tas få beslutninger 

 

Diskusjon/refleksjon: 

 Hva er alternativet til mange saker?  

 Gir man fra seg saken - i så fall hvem overtar saken? 

 Hva med folkevalgtrollen og utøvingen av denne 

 Hva er mest hensiktsmessig modell for politisk organisering i 

Frøya kommune? 

o JAKs kommentar - det er det vanskelig å gi anbefaling på. 

 Framtidig organisering både politisk og administrativt må være 

hensiktsmessig og formålstjenlig ut i fra kommunens primære 

oppgaver og tjenestetilbud. 

 Et viktig prinsipp i offentlig forvaltning er likhetsprinsippet! 

 

Tidligere hadde Frøya kommune hovedutvalg inndelt etter: 

1. Teknisk? 

2. Helse? 

3. Oppvekst? 

 

 

Formannskapets rolle i forhold til hovedutvalgene 

 I dag en miks av saker og roller.  

 HFF gir dispensasjoner  

 FSK - planmyndighet og overprøves på mange måter av HFF ifb 

med dispensasjoner  

o Et eksempel er vindkraftsaken og dispanser i forhold til 

arealplan. 

 Utfordringen i dag er teknisk - spesielt forvaltning og planverket. 

Hva skal til for å få orden på dette området/fagfeltet? 

o Hva med å delegere til administrasjonen det regelstyrte? 

 

 

Har kommunen i dag tilstrekkelig kompetanse innenfor plan og 

forvaltning? 
 

Oppfølgingskalender av saker - i Good Reader er viktig - dvs at det 

lages et årshjul.  
 

  



  
 

HFD fungerer i dag som et orienteringsutvalg - litt karikert beskrevet:  

- vet alt om alt men ikke myndighet og penger - ei heller 

påvirkning av budsjettprosessen - kun høringsinstans.  

 

Administrasjon må bli flinkere til å utfordre politikerne både i 

dag, i morgen og tiden framover.  
 

 

Til neste arbeidsgruppemøte: 

 

- Det utarbeides et notat til hovedutvalgene og 

formannskapet.  

- Oppgaven er at HFF, HFD og FSK skal belyse dagens 

organisering - svakheter og styrker, samt komme med 

eventuelle forslag på ny fremtidig organisering. 

 

 

 

 

 



  
 

 

 

Navn på organet som har hatt møte: 

Politisk organisering 

Møte nr. 

3/2019 

Møtedato:   

28.05.19 

Deltakere:   

Berit Flåmo (Ap), Knut-Arne Strømøy (SP), 

Aleksander Søreng (Frp), Ola Vie (SV), Arvid 

Hammernes (V), Martin Nilsen (H), Beathe S. 

Meland (rådmann), Roger Antonsen (kommunalsjef) 

og Jan Alm Knutsen (prosessveileder) 

Tid:  

0800 - 1000 

Forfall: 

 

Sted: KST  

Møteleder:  

JAK 

NESTE MØTE:  

Referent: Roger A. 

 

 

 

 

Tema Kommentarer 
 

Innledningsvis: 

 

I forhold til SWOT-analysen som er gjennomført av FSK, HDF, 

HFF, Eldrerådet og Brukerrådet beskrives kommunens politiske 

utfordringsbilde hva gjelder organisering og utvalgenes 

roller/oppgaver relativ likt. 

 

 

Ordfører:  

 

 SWOT-analysene gir et godt bilde av situasjonen.  

 Vi er ikke samstemte hva gjelder kommunens organisering – 

to-nivå eller tre- nivå modell.  

o Det som beskrives er et tilsnitt av etatsmodellen med 

separate rammeområdene for helse, oppvekst og 

teknisk.    

 Det at HFD har få saker gir et bilde på administrasjonens 

organisering. 

 

 



  
 

Martin Nilsen: 

 

 Enig med ordføreren.  

 Jeg etterlyser målsetninger med det vi gjør – for eksempel hva 

er hensikten med dette prosjektet? 

 God kommunikasjonen gjelder helt opp til KST!  

 SWOT-analysen påpeker at det bør gis info fra utvalgene til 

KST. 

 Jeg føler at vi for tiden ikke har nok info fra tjenesteområde 

helse.   

 

 

Aleksander Søring: 

 

 Enig med det som er sagt. 

 Info om saker til KST i forkant – for eksempel 

trafikksikkerhetsplan og rullering – dette var ikke kjent før 

siste KST-møte i mai då.. 

 

 

Arvid Hammernes:  

 

 Viktig at politisk og administrativ organisering er analoge.  

 FSKs oppgave må være å ivareta helhetlig tenking. 

 

 

Knut Arne Strømøy:  

 

 Enig med det som er sagt tidligere. 

 Vi må ha fokus på å organisere med mulig hensiktsmessig.  

 Vi må sette fokus på saksomgange og dokumentmengde.  

 

 

Jan Alm Knutsen:  

 

 Hovedutvalgene utfordrer rådmann til å fokusere på 

enkeltsaker og med det utfordringene med helhetlig og 

tverrfaglig fokus. 

 Rammeområdene er særinteressenes organisering. 

 Administrasjonen må organisere seg etter at den politiske 

organiseringen er vedtatt. 

 Brukerundersøkelser er folkevalgtes redskap! 

o Evalueringen av brukerundersøkelsen og forslag til 

tiltaksliste må opp til politisk behandling! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 Hvorfor har vi så mange dispensasjonssaker – er det for 

dårlige planer eller at politikerne er for snille? 

 Hva med å etablere et dispensasjonsutvalg/samordningsutvalg 

bestående av ordfører, utvalgslederne og opposisjonsleder.  

o Gjennomgang av oppfølgingskalenderen i forhold til: 

 Gjennomføring, oppfølging og terminering av 

vedtatte saker 

 Saker som skal til behandling – når, til hvilke 

hovedutvalg og om saken skal på høringer.  

 Det bør lages en oppsummering og analyse av alle 

dispensasjonssaker? 

 Det bør vurdere om varaordførerrollen burde ha hatt konkrete 

oppgaver/rolle og ansvar- for eksempel lede planutvalget. 

 Det bør også vurderes om tjenesteområdene bør organiseres 

på en annen måte. For eksempel har Time kommune, 

Rogaland har valgt å fokusere på livsfasen i sin organisering 

av tjenesteområdene – Barn og unge, almene tjenester og 60+. 

Der tilhørende tjenester inngår. Tverrfaglighet er et sentral 

begrep i deres organiseringen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Det er foretatt en 

analyse av alle 

dispensasjonssaker 

i 2016  

 

 

 

 

Generelle kommentarer: 

 

 HFD og HFF bør i hvert KST gi en orientering om saker og 

tema som har vært til behandling siden siste KST-møte. 

 Ifb med kommende valg og folkevalgtopplæringen bør det 

fokuseres på blant annet politikernes handlingsrom i forhold 

til Kommuneloven, Forvaltningsloven og lovverket generelt.  

 Rådmannen trenger administrativ ressurs for å gi god 

informasjon og serve de folkevalgte.  

 Det bør vurdere om det er hensiktsmessig at FSK er 

kulturutvalg.  

o Vurdere om kultur bør legges til en av 

hovedutvalgene.  

 Vurdere om det bør opprettes et eget hovedutvalg for teknisk 

der kommunalteknisk drift og forvaltning og plan inngår.  

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: 611 &50  

Arkivsaksnr.: 15/267    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

SKARPNESET INDUSTRIOMRÅDE  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune erverver eiendommen Gnr 6 Bnr 19, bestående av regulert 

areal - Skarpneset industriområde - på 4.483,8 kvm  

2. Kjøpeskillingen er på kr. 256.691 

 

Ervervet finansieres over prosjekt 551499 – Opparbeide næringsområder 

 

 

 

Vedlegg: 

 

Kartutsnitt  

 

Saksopplysninger:   

 

I 2013 ble Skarpneset industriområde lagt inn i reguleringsplanen som industriområde. I 2014 

ble grunneierne forelagt et tilbud på kjøp av planlagt industriområde. I prosessen har 

kommunens behov av areal - 100 daa - samt grunneiernes interesse av å selge hele 

eiendommen, bestående av 132 daa tilleggsareal og 680 daa utmark vært sentralt. Saken ble 

aktualisert i 2018, og kommunen kom til enighet med grunneierne av hovedeiendommen gbnr 

6/4, der nye eiendom ble utskilt – gbnr 6/20. 

 

I KST-møte 29.11.2018 – sak 150/18 ble følgende vedtak fattet: 

 

1. Frøya kommune erverver deler av eiendommen Gnr 6 Bnr 4, bestående av regulert 

areal - Skarpneset industriområde - på 90 daa samt tilleggsareal på 10 daa for kr 

5.000.000,-  

2. Frøya kommune dekker grunneiernes kostnader for advokathjelp på kr 151.000,-  

3. Frøya kommmune erverver ikke tilleggsareal på 132 daa  

 

Ervervet finansieres over prosjekt 551499 – Opparbeide næringsområder 

 

I tillegg til det ervervede arealet er det et tilleggsareal – på annen eiendom – som inngår i det 

regulerte området. Denne eiendommen er også oppmålt og utskilt fra eiendommen gbnr 6/5, 



og har fått gbnr 6/19. Se vedlegg – kartutsnitt gbnr 6/19. Arealet er på 4483,8 kvm. Med 

samme kvm-pris som for hovedeiendommen, er kjøpeskillingen på kr. 256.691.  

 

Vurdering: 

 

Rådmannens innstilling er at kommunen erverver eiendommen som foreslått.  

 

1. Frøya kommune erverver eiendommen Gnr 6 Bnr 19, bestående av regulert areal - 

Skarpneset industriområde - på 4.483,8 kvm  

2. Kjøpeskillingen er på kr. 256.691 

 

 

Budsjettpost/kontostreng: 

 

Ervervet finansieres over prosjekt 551499 – Opparbeider næringsområder 

 

 

 

 

 





 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv: P22  

Arkivsaksnr.: 18/2721    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

ERVERV AV FISKERIHAVNER  

 

Forslag til vedtak: 

 

1. Frøya kommune erverver følgende havner: 

 

Kya 300.000 kr 

Nesset 250.000 kr 

Titran 80.000 kr 

Ørnflaugvågen 850.000 kr 

Sandvika 250.000 kr 

Totalt 1.730.000kr 

 

2. Inntektspotensiale for kommunale havner skal utredes og fremmes i egen sak 

3. Fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader blir lagt inn i langtidsbudsjettet for 

2020-2024 

 

Erverv av fiskerihavner finansieres over: 

 

551327 –  Allmenningskaier   kr. 1.197.581 

5514999 –  Opparbeide næringsområder kr.    532.419 

Totalt     kr. 1.730.000 
 

 

 

Vedlegg: 

 

Sammenstilling / vurdering av fiskerihavner 

  

 

Saksopplysninger:   

 

I kommunestyrets møte den 28.03.2019 – sak 37/19 - ble følgende vedtak fattet: 

 

1. Kommunestyret innstiller på erverv av følgende fiskerihavner, basert på takst foretatt 

av Kystverket: 



 

Kya 300.000 

Nesset 250.000 

Titran 80.000 

Ørnflaugvågen 850.000 

Sandvika 250.000 

Totalt 1.730.000 

 

2. Rådmannen gir tilbakemelding til Kystverket på kommunens vedtak og ber samtidig 

om at muligheter for opprustning før overtagelse sjekkes ut 

3. Rådmann fremmer egen sak om finansiering av erverv for fiskerihavner 

4. Det bes om en utredning på hvordan Frøya kommune kan ivareta fremtidig 

inntektspotensiale for kaier/ havner 

5. Kommunestyret ber rådmann avsette midler til kommunale kaier i Frøya kommune i 

langtidsbudsjettet 2020-2024 

 

I dialog med Kystverket, har det blir klarlagt at vurderingen, gjennomført av Norconsult, 

ligger til grund for fastsettelse av markedsverdi. Kommunen har selv, gjennom SafeControl, 

foretatt inspeksjoner av fiskerihavner jevnlig. Detaljegraden vedr. feil og mangler, som gir 

grunnlag for vedlikeholdskostnader, er betydelig høyere i de rapportene, slik at kommunen 

har et godt bilde av vedlikeholdsbehovet. 

 

Det eksisterer i dag en avtale mellom Kystverket og Frøya kommune, der kommunen 

forplikter seg til å ta drifts- og vedlikeholdskostnader for fiskerihavner. 

 

På grunnlag av ervervet, kommer administrasjonen til å utrede intektspotensiale for samtlige 

kommunale havner. Det gjelder havner der vi har båtplasser til utleie, havner der næringslivet 

har landbaser og kaier der lassing og lossing skjer. Dette blir fremmet i egen sak. 

For langtidsbudsjettet for 2020-2024, vil administrasjonen legge inn fremtidige drifts- og 

vedlikeholdskostnader for kommunale havner. 

 

Vurdering: 

 

1. Rådmannen instiller på erverv av følgende havner: 

 

Kya 300.000 

Nesset 250.000 

Titran 80.000 

Ørnflaugvågen 850.000 

Sandvika 250.000 

Totalt 1.730.000 

 

2. Rådmann utreder inntektspotensiale for kommunale havner og fremmer dette i egen 

sak 

3. Fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader foreslås lagt i langtidsbudsjettet for 2020-

2024 

4. Økonomiske konsekvenser: 

5.  
Rådmann foreslår at erverv av fiskerihavner finansieres slik: 



 
551327 –  Allmenningskaier    kr. 1.197.581 
(Saldo pr dato: 1.197.581, rest etter omdisponering = 0) 
 
5514999 –  Opparbeide næringsområder   kr.    532.419 
(Saldo pr dato: 5 086 639, rest etter omdisponering =  kr 4 554) 
 

Totalt      kr. 1.730.000 
 

 

 

 

 



Fiskerihavner - Kystverket

Byggeår Takst Befaring 

Norconsult

Vedlikehold Kommentar SafeControl

Kya 1906 300 000 11.09.2018 2016 720 m molo, store 

vedlikeholdskostnader

Anleggets størrelse, funksjon og betydning for 

lokalsamfunnet er lagt til grunn for markedsverdien. 

Tusenårssted= vesentlig betydning for kommunen!

Nesset 1975 250 000 11.09.2018 Kai 290 kvm, tilstandsrapport fra 

2012. Vedlikeholdskostnader må 

påberegnes de nærmeste årene

Inspeksjon gjennomført 08.08.17: Obeservert dårlige 

landkarvegger med erosjon og sprekker, under hjørne 

på bygg. Skadene anbefales utbedret med såletå raskt 

da det er fare for utrasing. Pullere mangle enkelte 

muttere og boltene bør kappes. Brudd, 

oppflisningsskader og generelle mangler på fenderverk 

anbefales utbedret. 2 st nye redningsstiger bør erstatte 

dagens grunnet skadeomfang, livbøyle mangler. 

Estimert kostnad: 195.000 kr

Titran 1953 80 000 11.09.2018 120 m kai, omfattende tiltak må 

beregnes de nærmeste årene

Inspeksjon gjennomført 09.08.2017: Kaien har mange 

skader og mangler som bør utbedres. Se 

spesialinspeksjon fra 2014 for mer utfyllende 

skadebeskrivelse og anbefaling av tiltak. Fra inspeksjon 

2014: I underkant av kaikonstruksjonen er det 

gjennomgående store avskallings- og 

armeringskorrosjonsskader, antagelig grunnet 

kloridinntrengning i betongen. Rekkverket er sterkt 

korrodert, særlig ved innfesting av rekkverkstolper til 

betongen. Fenderverket har oppflisnings- og 

råteskader.

Ørnflaugvågen 1983 850 000 11.09.2018 2012 (kai) 220 + 130 m molo, kai betong 

12x12 m

Inspeksjon gjennomført 09.08.2017: Ingen skader av 

betydning for bæreevne. Ufullstendig og skjevstilte 

deler i fenderverk, redningsstige mangler. Estimert 

kostnad: 40.000 kr

Sandvika 1982 250 000 11.09.2018 1989 90 m molo, kai i tre. Behov 

vedlikehold kai

Inspeksjon gjennomført 09.08.2017: Kaien har ingen 

skader som har betydning for bæreevne eller 

trafikksikkerhet. Løse bolter observert i avstinger av 

trepilarer, holdes under oppsikt, kan med fordel 

strammes/ byttes.

1 730 000



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Lars Christian Larsen Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 19/1481    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

SØKNAD OM STØTTE TIL FRØYA LAN  

 

 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune bevilger kr 5.000 til FrøyaLAN til leie av utstyr og internett. Støtten dekkes 

over reserverte tilleggsbevilgninger.  

 

 

Vedlegg:  

Søknad fra Frøya LAN 

 

Saksopplysninger:   

FrøyaLAN er et helt rusfritt arrangement som drives av ungdommer fra 18 år og oppover, og 

er for ungdommer fra 13 år og oppover. FrøyaLAN arrangeres to ganger årlig i vinterferien 

og høstferien. I løpet av de tre dagene arrangementet varer, gjennomføres det 3 konkurranser 

i forskjellige spill.   

 

Finalene i konkurransene har vi oppe på storskjermen, som er på under hele arrangementet. 

Ellers brukes storskjermen til å vise informasjon om salg av mat, drikke, oppkommende 

konkurranser o.l. Her vil vi også vise logoen av våre sponsorer.  

For å kunne fortsette å arrangere FrøyaLAN ønsker vi nå sponsorer for å hjelpe oss dekke 

våre faste utgifter på arrangementet. Disse fordeler seg slik:  

Leie av lokaler: 10.000kr  

Leie av utstyr og internett: 5.000kr  

Premier til vinnere: 10.000kr 

  

Vi har i år lyst til og kjøpe inn mere utstyr og pc'er ettersom at mye er blitt utdattert. 

 

 

Vurdering: 

Dataspilling er en aktivitet som har blitt mer og mer utbredt etter hvert som teknologien 

bedres og tilgjengeligheten økes. I ungdomsmiljøene er dette en ekstremt populær aktivitet. 

Selv om det kan finnes baksider ved spilling (isolasjon), er det et flott initiativ å ha 

arrangementer hvor spillerne møtes og dyrker interessen i fellesskap. LAN har for øvrig 

foregått i mange år mange steder i Norge og har vært godt besøkt og veldig populært.  

Med tanke på at ungdommene her kan møtes og dyrke en fellesinteresse ser Frøya kommune 

positivt på søknaden. 

 



 

 

Ny saldo på reserverte tilleggsbevilgninger er kr. 70 000,- 

 

 

 

 

 



Fra: Greger Reitan [greger.r@hotmail.no] 

Til: Postmottak [postmottak@froya.kommune.no] 

Kopi:  

Sendt: 05.06.2019 08:12:33 

Emne: Søknad om støtte til Frøya LAN 

Vedlegg:  

FrøyaLAN er et helt rusfritt arrangement som drives av ungdommer fra 18 år og oppover, og 
er for ungdommer fra 13 år og oppover. FrøyaLAN arrangeres to ganger i året. En gang i 
vinterferien, og en gang i høstferien. I løpet av de tre dagene arrangementet varer, 
gjennomføres det 3 konkurranser i forskjellige spill.   
Finalene i konkurransene har vi oppe på storskjermen, som er på under hele arrangementet. 
Når vi ikke viser finaler bruker vi storskjermen til å vise informasjon om salg av mat, drikke, 
oppkommende konkurranser o.l. Her vil vi også vise logoen av våre sponsorer.  
For å kunne fortsette å arrangere FrøyaLAN ønsker vi nå sponsorer for å hjelpe oss dekke 
våre faste utgifter på arrangementet. Disse fordeler seg slik:  

Leie av lokaler: 10.000kr  
Leie av utstyr og internett: 5.000kr  
Premier til vinnere: 10.000kr 

  
Vi har i år lyst til og kjøpe inn mere utstyr og pc'er ettersom at mye er blitt utdattert. 
Vi ser frem til og høre ifra dere. 
  
Mvh. Frøya LAN ved Greger Reitan 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Hilde Hegnes Arkiv: M60  

Arkivsaksnr.: 19/1823    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

MARINT AVFALL TRØNDELAG  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Frøya kommune tilsluttes prosjektet om marint avfall i Trøndelag med miljøkonsulent Øyvor 

Helstad som kontaktperson. Kommunen foreslår Helstad som representant i arbeidsgruppa for 

prosjektet. 

 

 

 

 

Saksopplysninger:   

Under Arena Trøndelag 15.05.2019 ble det avholdt temasamling om marint avfall hvor 

ordfører og rådmenn i kystkommunene deltok. Dette resulterte i et forslag om prosjekt for å 

etablere og finansiere en ordning med profesjonelle ryddere i ytre, eksponerte kystområder 

med plan om ei arbeidsgruppe med representanter fra bl.a. kommunene. Arbeidsgruppa skal 

lage en prosjektbeskrivelse, med organisering og forslag til finansiering som videre skal danne 

grunnlag for at flere kommuner tilslutter seg prosjektet og for å søke finansiering. Prosjektet 

skal etter planen iverksettes fra 01.01.2020. Fylkesmannen inviterer nå kystkommunene i 

Trøndelag til å gi sin tilslutning til et felles prosjekt for å styrke innsatsen i de ytre eksonerte 

områdene i tillegg til det eksisterende engasjementetet som finnes lokalt. 

 

Vurdering: 

Store mengder marint avfall kommer med havstrømmene og forurenser kystrekka i fylket vårt, 

både på øyene og langs kysten. Frøya kommune er en av kystkommunene med størst 

påvirkning av marint avfall fra havstrømmene. Store mengder plast og annet avfall observeres 

på øyer og holmer i kommunen. Da Frøya kommune allerede arbeider mot marin forsøpling, 

bl.a. ved bruk av havbruksfondet (1 mill per år i 4 år), er det naturlig at kommunen også 

tilslutter seg prosjektet som Fylkesmannen nå ønsker å etablere.  

 

Som Fylkesmannen beskriver i sitt brev for tilbakemelding om interesse i prosjektet, har alle 

samfunnssektorer et ansvar for å forhinde utslipp av plastavfall. I dette ansvaret ligger også 

opprydding av eksisterende avfall. Mye av denne oppryddingen er basert på dugnad. I Frøya 

kommune har bl.a. Mausund Feltstasjon, flere grendalag og private aktører stått på for å 

rydde marint avfall. Dette arbeidet er likevel ikke nok for å få bukt med de store mengdene 

avfall som er observert i kommunen. Mange øyer og holmer ligger langt til havs og krever 

profesjonell tilnærming for å gjennomføre rydding på en trygg og effektiv måte. Derfor er 



Frøya kommune positiv til å delta i et samarbeidsprosjekt med marint avfall som tema, for å 

stå sterkere i kampen mot marin forsøpling.  

 

Det skal etableres en arbeidsgruppe for å utvikle prosjektet med mål om å etablere en ordning 

med profesjonell ryddetjeneste med kompetanse, kapasitet, utstyr og HMS til å utføre rydding 

av marint avfall på vanskelig tilgjengelige steder. Det skal oppnevnes representanter til denne 

arbeidsgruppa. Frøya kommune anser det som naturlig at miljøkonsulenten i kommunen, som 

allerede arbeider en del med marin forsøpling, blir engasjert i arbeidsgruppa. Derfor foreslås 

miljøkonsulent Øyvor Helstad som representant fra Frøya kommune. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Prosjektet skal benyttes som et grunnlag for å søke finansiering fra ulike instanser. Det blir 

arbeidsgruppa sin jobb å søke om og forvalte midler som kommer fra aktuelle 

finansieringskilder. For Frøya vil dette medføre store positive ringvirkninger på det 

eksisterende arbeidet som gjøres mot marin forsøpling. I tillegg til midlene kommunen har satt 

av fra havbruksfondet, vil prosjektet hjelpe både med å organisere og finansiere en utvidet 

opprydding. Etter møtet om marint avfall ved Arena Trøndelag 15.05.2019 stilte deltakende 

kommuner seg villig til å bevilge penger til dette arbeidet.  

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Kristin Strømskag Arkiv: H43  

Arkivsaksnr.: 19/1933    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

FORNYELSE AVTALE - KRISESENTERET FOR ORKDAL OG OMEGN  

 

 

Vedtak: 

Forslag til vedtak: 

Frøya kommune fornyer samarbeidsavtalen med Krisesenteret for Orkdal og omegn fra 2020 

til 2022. 

Videre utgifter legges inn i budsjett og økonomiplan 2020-2022.  

 

 

Vedlegg: 

Utkast til avtale 

Vedtekter 2019 

 

Saksopplysninger:   

Frøya kommune inngikk i 2014 avtale med Krisesenteret for Orkdal og omegn, sak 98/14 i 

kommunestyret. Krisesenteret i Orkdal og omegn gir krisesentertilbud til Orkland, Holtålen, 

Røros, Åfjord, Frøya, Oppdal, Skaun, Heim, Rennebu, Surnadal, Hitra, Rindal og Ørland. 

Orkland kommune er vertskommune.  

 

Samarbeidet skal bidra til å oppfylle kommunen sitt ansvar overnfor innbyggerne jfr. 

Krisesenterloven.  

 

Tilbudet skal gi personer som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, støtte, 

veiledning og hjelp til å ta kontakt med andre deler av hjelpeapparatet og skal omfatte:  

a) Gratis, helårs, heldøgns, trygt og midlertidig botilbud 

- Krisesenteret er et lavterskeltilbud og de som har bruk for hjelp/beskyttelse 

kan henvende seg direkte uten henvisning fra andre etater 

b) Gratis dagtilbud 

c) Helårs og heldøgns tilbud der personer kan få råd og veiledning pr. telefon 

d) Oppfølging i reetableringsfasen jfr. § 4 Krisesenterloven 

e) Mat og hygieneartikler må beboerne koste selv 

 

I tillegg har Krisesenteret botilbud til menn, for de som ønsker det. Botilbudet til menn er 

adskilt fra botilbudet til kvinner jfr. Krisesenterloven.  

 



Fordelingen av kostnad er basert på folketallet i den enkelte kommune pr. 01.01.19. Frøya 

kommune skal betale kr 329 420,- basert på kr 65.- pr. år, pr. innbygger til Krisesenteret for 

Orkdal og omegn.  

 

Vurdering: 

Vold i nære relasjoner rammer hardt og kan ha alvorlige følger for de som opplever den. 

Denne type vold har minst en tredelt krenkelse. For det første er både den fysiske og den 

psykiske volden som utøves ofte rå og brutal. For det andre innebærer den et tillitsbrudd fordi 

den utøves av et menneske som en i utgangspunktet har et nært forhold til. Og for det tredje 

foregår det ofte på et sted der en skal føle seg trygg, i sitt eget hjem. 

 

Tilbudet om krisesenter er i tillegg til å være et lovkrav et viktig tilbud for kommunens 

innbyggere, slik at de personer som det gjelder blir ivaretatt på en trygg og god måte. De skal 

oppleve å bli møtt med respekt og troverdighet av mennesker som kan opptre profesjonelt i 

en vanskelig situasjon. 

 

Rådmannen tilrår å fornye samarbeidsavtalen mellom Frøya kommune og Krisesenteret for 

Orkdal og omegn for perioden 01.01.2020 til 31.12.2022. 

 

Økonomiske konsekvenser: 

Pr. 2020 kr 329 420,- basert på kr 65.- pr. år, pr. innbygger. 

Innarbeides i budsjett og økonomiplan 2020 – 2022.  

 

 

 

 

 









Vedtekter for  

Krisesenteret for Orkdal og omegn 
Vedtatt på årsmøtet 2019. 

 

 
Organisasjon: 
Krisesenteret for Orkdal og omegn er en privat ideell organisasjon uten profittmål lokalisert i 

Orkland kommune. Organisasjonsnummer: 971382163 

 

Årsmøte 

Styre 

Daglig leder 

Ansatte/frivilligvakter 

 

Formål: 
Krisesenteret skal dekke alle lovpålagte oppgaver i henhold til Krisesenterloven for våre 

samarbeidskommuner. 

Krisesenterets formål er å hjelpe og beskytte kvinner, menn og deres barn, som er utsatt for 

alle typer vold eller trusler om vold i nære relasjoner.  

Krisesenteret ønsker å delta i prosessene for å sette vold i nære relasjoner på dagsorden.  

Krisesenteret for Orkdal og omegn er partipolitisk nøytral og ikke tilknyttet noe trossamfunn.  

 

Krisesenterets oppgaver: 
Krisesenteret arbeider etter prinsippet om hjelp til selvhjelp.  

Krisesenteret skal til enhver tid være et lavterskeltilbud.  

Krisesentertilbudet er gratis og tilgjengelig hele døgnet.  

Beboere må kjøpe og lage egen mat, samt ivareta personlig hygiene. 

Krisesentertilbudet for kvinner og menn holdes fysisk atskilt jf. Krisesenterloven § 2. 

 

Hjelp ytes i form av råd og veiledning knyttet til livssituasjonen, praktisk hjelp og støtte, samt 

akutthjelp og oppfølging.  

Krisesenteret kan også gi et beskyttet botilbud i en akuttfase/overgangsperiode. Oppholdet 

på Krisesenteret skal normalt ikke overstige 6 uker.  

Krisesenteret bistår i å finne en løsning på en vanskelig livssituasjon, kartlegge trusselbildet 

og om nødvendig bidra til å iverksette sikkerhetstiltak. Krisesenteret orienterer om ulike 

regler og rettigheter, og formidler kontakt med det øvrige hjelpeapparatet.  

Krisesenteret kan også bistå i reetableringen hvis dette er ønskelig av brukerne av vårt 

tilbud. 

Krisesenteret kan ved forespørsel komme ut til samarbeidskommuner for å delta på 

fagdager, foredrag etc.  



Taushetsplikt: 
Ansatte har taushetsplikt og må levere gyldig politiattest. Jfr. Krisesenterloven § 5 og § 7. 

Personer som tar kontakt med Krisesenteret har krav om å bevare sin anonymitet, så lenge 

ikke avvergeplikten jfr. Straffeloven § 196 eller barnevernloven sier noe annet. jfr. 

Krisesenterloven §6 og barnevernloven § 6-4 annet ledd.  

Brukere av krisesentertilbudet underskriver taushetserklæring.  

Besøkende av Krisesenteret må underskrive taushetserklæring.  

 

 

Medlemskap i Krisesenteret for Orkdal og omegn: 
Samarbeidskommunene som bidrar økonomisk til Krisesenteret har hvert sitt medlemskap.  

 

 

Årsmøtet: 
 

Årsmøtet er Krisesenterets øverste myndighet og holdes innen utgangen av mai hvert år.  

Når dato er fastsatt for årsmøtet, gjøres dette kjent for medlemmene. 

Forslag som skal behandles av årsmøtet, må være levert til styrets leder senest 4 uker før 

årsmøtet. 

Innkalling vedlagt saksliste sendes aktive medlemmer skriftlig med 14 dagers varsel. 

Årsmelding, regnskap med revisors beretning og budsjett legges frem på møtet.  

 

På årsmøtet skal følgende saker behandles: 
1. Godkjenning av møteinnkalling og sakliste. 

2. Valg av møteleder, referent og protokollunderskrivere 

3. Styrets årsmelding 

4. Regnskap og revisors beretning 

5. Vedta disponering av overskudd/underskudd 

6. Budsjett for kommende år 

7. Valg: 

a. Leder for 1 år 

b. Nestleder for 1 år 

c. 4 styremedlemmer for 2 år 

d. 2 varamedlemmer for 1 år 

e. Revisor 

8. Behandle innkomne forslag. 

 

Ekstraordinært årsmøte: 
 

Det kan kreves ekstraordinært årsmøte fra 3 eller flere kommuner, eller av styret. 

Det innkalles på samme måte som ved ordinært årsmøte, med minst 14 dagers varsel. 

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelser i de saker som er kunngjort i 

innkallingen.  



Styret: 
 

Styret skal bestå av  

 2 representanter fra de ansatte/frivillige vakter 

 2 folkevalgte representanter fra våre samarbeidskommuner   

 2 representanter fra kommunale etater i våre samarbeidskommuner 

 

Varamedlemmene består av 1 representant fra de ansatte/frivillige vakter, og 1 representant 

fra folkevalgte i våre samarbeidskommuner. 

Leder velges hvert år. Øvrige medlemmer velges for 2 år om gangen. Hvert år er 2 

styremedlemmer på valg. Varamedlemmer velges for 1 år om gangen. 

 

Representanter fra ansatte/frivilligvakter kan ikke velges som leder eller nestleder.  

Styret er beslutningsdyktig når minst 3 av styrets medlemmer er til stede. 

 

Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme.  

 

Krisesenteret forpliktes ved underskrifter av senterets styreleder og ett styremedlem.  

Styret kan meddele prokura.  

Det skal føres protokoll over styrets møter. Utskrift av protokollen skal sendes 

styremedlemmer innen 14 dager etter hvert møte.  

 

Styrets oppgaver: 
- Styret skal påse at Krisesenteret drives i tråd med organisasjonens formål og i 

henhold til Krisesenterloven.  

- Styret har ansvar for at årsmøtets vedtak og retningslinjer gjennomføres.  

- Styret skal sørge for at organisasjonens regnskap er undergitt betryggende 

kontroll.  

- Styret skal vedta Krisesenterets budsjett. 

- Styret skal fastsette samarbeidskommunens økonomiske tilskudd.  

- Styret skal ansette og avskjedige administrativt personale, samt fastsette lønn og 

ansettelsesforhold.  

- Styret har ansvar for at Krisesenteret har tilfredsstillende bemanning og at 

kunnskapen til enhver tid står i forhold til arbeidsoppgavene. Videre at 

arbeidsforhold og arbeidsmiljø er slik at det gir grunnlag for godt og målrettet 

krisesenterarbeid og trivsel for alle parter.  

- Styret kommer med forslag til aktuelle styremedlemmer før årsmøtet.  

 

 

 

 

 

 



Daglig leder: 
 

- Daglig leder er ansvarlig for den daglige driften av Krisesenteret. 

- Daglig leder har ansvar for at pålegg/retningslinjer gitt av offentlig myndighet, 

eller vedtak gitt av styret følges opp. 

- Daglig leder er sekretær for styret og har ansvar for at saker som legges fram til 

behandling er forsvarlig utredet. Daglig leder rapporterer til styret og har ansvar 

for innkalling til møter og referater.  

- Daglig leder har tale og forslagsrett på styremøter.  

- Daglig leder fastsetter de ansattes lønn og arbeidsvilkår. 

- Daglig leder har ansvar for ansettelser av fast personell og vakter på frivillig basis. 

- Daglig leder har ansvaret for personalforvaltningen etter styrets retningslinjer. 

- Daglig leder anviser selskapets utgifter. Utgifter til daglig leder personlig, eller i 

saker hvor det foreligger inhabilitet, anvises av styrets leder.  

- Daglig leder er ansvarlig for medarbeidersamtaler og personalmøter for ansatte.  

 

Vedtektsendringer: 
Endringer i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha 

vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene. 

 

Oppløsning: 
Oppløsning av Krisesenteret for Orkdal og omegn skal behandles på ordinært årsmøte. Blir 

oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles det til ekstraordinært årsmøtet innen 3 

måneder. Før oppløsning kan skje, må vedtaket godkjennes med 2/3 flertall på det 

ekstraordinære årsmøtet.  

Ved oppløsning skal eiendom og innbo selges og eventuelt overskudd skal gis bort til en eller 

flere ideelle organisasjoner.  



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/1982    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

ORDFØRERS ORIENTERING  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Siv-Tove Skarshaug Arkiv: 033  

Arkivsaksnr.: 19/971    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

 

RÅDMANNS ORIENTERING  

 

 

 

Befaring Frøya ungdomsskole 

Status regnskap 

Kommunebarometeret 

Status svømmehall 
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