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KONSESJONSVEDERLAG FOR NYE OPPDRETTSTILLATELSER I 2014

Forslag til vedtak:
1.

2.

Kommunestyret i Frøya kommune slutter seg ikke til modell for fordeling av vederlag for tildeling
av grønne oppdrettstillatelser i 2014 slik den ble foreslått av Strategigruppen i Kysten er klar
26.08.14.
Etter kommunestyrets oppfatning følger ikke avtaleforslaget i tilstrekkelig grad opp regjeringens
ambisjoner om å gi vertskommunene en større andel av salgsinntektene ved nye
oppdrettskonsesjoner.

Vedlegg:

1.
2.

3.

Det Kongelige Nærings- og fiskeridepartement; brev av 03.04.2014 vedrørende
”Vederlag for ”grønne konsesjoner” til lakseoppdrett – kommunens andel.
Utkast til ”Avtale vedrørende fordeling av konsesjonsvederlag for tildeling av grønne
oppdrettstillatelser i 2014 mellom kommunene i Kysten er klar; Osen, Roan, Åfjord,
Bjugn, Ørland, Rissa, Agdenes, Snillfjord, Hemne, Hitra og Frøya.
Adresseavisen 5. Oktober 2013: ”180 Millioner til oppdrettskommuner”.

Saksopplysninger:
Regjeringen utlyste i 2013 en ny runde for tildeling av grønne oppdrettstillatelser, hvor Fiskeri- og
næringsdepartementet la til grunn at deler av konsesjonsvederlaget skal tilfalle de kommunene hvor de nye
tillatelsene blir lokalisert. Daværende fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg- Hansen la til grunn at
kystkommunene hittil har fått lite igjen for tilrettelegging for oppdrettsvirksomheten og at denne ordningen kan
bøte på dette. Tidligere har Høyre og Fremskrittspartiet gått inn for ordningen, og den ble således videreført som
foreslått etter regjeringsskiftet i 2013.
Etter en lukket budrunde på en del av oppdrettskonsesjonene har prisen gått opp, og det er nå klart at tildelingen
på 45 nye tillatelser vil gi til sammen 483 millioner kroner til fordeling på landsbasis, tilsvarende et vederlag på
10,7 millioner kroner per tillatelse.
Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) hvor de fleste av kommunene i Kysten er klar er medlem, har
prinsipielt uttalt at dette vederlaget burde blitt fordelt blant samtlige oppdrettskommuner, etter en
fordelingsnøkkel som vektlegger andel av produksjonen.
Strategigruppen i Kysten er klar behandlet saken i sitt møte 11.06.2014, hvor en fordelingsnøkkel som tilgodeser
samtlige kommuner som har oppdrett av laks i sjøen lokalisert til kommunen, ble diskutert.
I møtet ble det lagt fram et forslag til fordeling av konsesjonsvederlaget, basert på totalt godkjent tilrettelagt
produksjonsvolum (MTB) per kommune.
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Tilrettelagt MTB

Kommune

Ant
lok

Godkjent
biomasse i tonn

Osen
Roan
Åfjord
Bjugn
Frøya
Hitra
Agdenes
Snillfjord
Hemne

3
5
8
3
31
26
1
7
8

14 040
16 200
28 080
9 360
116 880
92 580
7 020
33 760
23 900

Totalt

92

341 820

Strategigruppa ba i møtet i juni administrasjonen om å se nærmere på en mulig måte å fordele
konsesjonsvederlaget på som kommer alle kystkommunene omfattet av Kysten er klar, til gode.
Saken ble lagt fram for Strategigruppen i Kysten er klar på nytt i møte 22.06.2014, hvor følgende modell for
fordeling av vederlaget for nye oppdrettstillatelser ble lagt fram:
1. Fordeling til samtlige kystkommuner
20% av vederlaget settes av til en flat fordeling mellom samtlige kystkommuner i Kysten er
klar-regionen.
2. Fordeling til kommuner med tilrettelagte lokaliteter
60% av vederlaget settes av til fordeling mellom kommune etter den godkjente
lokalitetsbiomasse (MTB) i den enkelte kommune per 01.11.2014, ref framlegg på møtet i
Strategigruppen 21.06.2014
3. Avsetning til regional bruk
20% settes av til felles bruk for å fremme utvikling av fiskeri- og kystsamfunnene i fylket.
Midlene vil dermed også kunne brukes i et samspill med næringen.
Midlene til regional bruk ble foreslått stilt til disposisjon gjennom henholdsvis Fosen Regionråd for
kommunene på Fosen og Orkdalsregionen for kommunene sør for Trondheimsfjorden.
Hvor mange grønne tillatelser som vil bli tilordnet lokaliteter i Sør-Trøndelag, er fortsatt usikkert. Nedenfor
vises for eksemplets skyld, en oppstilling av hvordan vederlaget fordeles mellom kommunene basert på en
tildeling av 4 grønne tillatelser.
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Fordeling av konsesjonsvederlag
Vederlag per tillatelse
Antall nye tillatelser til Sør-Trøndelag
Totalt vederlag i Sør-Trøndelag

Vederlag til
samtlige
kommuner 20%
Osen
Roan
Åfjord
Bjugn
Ørland
Rissa
Agdenes
Snillfjord
Hemne
Hitra
Frøya
Total

778 182
778 182
778 182
778 182
778 182
778 182
778 182
778 182
778 182
778 182
778 182
8 560 000

10 700 000
4
42 800 000

Kommuner
med
tilrettelagt
MTB - 60%

Regional bruk Total per
kommune 20%
1 054 787
1 832 969
1 217 062
1 995 243
2 109 573
2 887 755
703 191
1 481 373
0
778 182
0
778 182
527 393
1 305 575
2 536 296
3 314 478
1 795 542
2 573 723
6 955 282
7 733 464
8 780 874
9 559 056

25 680 000

34 240 000

8 560 000
4 280 000 Fosen Regionråd
4 280 000 Orkdalsregionen

Strategigruppen behandlet saken på nytt i møte den 26.08.2014 og fattet følgende vedtak i saken:
Strategigruppen gir sin tilslutning til den framlagte modell for fordeling av konsesjonsvederlag
for tildeling av de grønne oppdrettstillatelsene som tildeles i 2014. Strategigruppen presiserer
at dette gjelder tillatelser hvor fisken plasseres i lokaliteter i Sør-Trøndelag.
Strategigruppen ber administrasjonen i samråd med marin faggruppe i fylkeskommunen,
utarbeide et felles saksframlegg, forslag til vedtak i saken samt utkast til avtale mellom
kommunene, som sendes til behandling i kommunestyret i den enkelte kommune i Kysten er
klar. Det presiseres at behandlingen i kommunene må være ferdig innen 1. november 2014.
Etter at avgjørelsen om tildeling er avklart og vederlaget som tilfaller sørtrønderske kommuner er klart, setter
kommunene seg sammen og sørger for fordeling av midlene etter den modell som er vedtatt og etter avtale
mellom kommunene, jfr vedlegg 3.
Vurdering:
Det har lenge vært etterlyst et regime som gir kommunene en større andel av verdiskapingen som oppdrett av
laks har gitt. Oppdrettsnæringen har selv etterlyst dette, da næringen er avhengig av å ha et godt samarbeid med
lokalt næringsliv og kommunene som arealmyndighet. For Frøya representerer oppdrett av laks enormt mange
arbeidsplasser, samtidig som det kan være motsetninger mellom oppdrettsnæringen og andre næringer innenfor
for eksempel fiskeri og reiseliv. I så måte er det viktig at laksenæringen kan være med å kompensere for bruken
av produksjonsarealer, og som kan være med å finansiere tiltak for å motvirke ulemper som
oppdrettsvirksomheten kan føre med seg.
Oppdrett av laks har etter hvert blitt en stor næring som bidrar til betydelig sysselsetting og vekst på Frøya, og
kommunen har lagt til rette for at næringen kan utvikle seg ved å stille sjø- og landarealer til disposisjon.
Samtidig må kommunen ta hensyn til andre næringer innenfor fiskeri og reiseliv, og i noen tilfeller vil det være
kryssende hensyn.
Formålet med å tilbakeføre noe av konsesesjonsvederlaget til oppdrettskommunene var å gi vertskommunene
noe mer tilbake enn hva som har vært tilfellet hittil. Dette er frie midler som blant annet kan brukes til avbøtende
tiltak i forhold til ulemper knyttet til oppdrettsvirksomheten. En fordelingsnøkkel basert på godkjent tilrettelagt
biomasse slik det er skissert fra Kysten er klar, vil mer indirekte gi en slik kobling mellom nye konsesjoner og
muligheter for avbøtende tiltak.

Saknr: 134/14
Da regjeringen foreslo ordningen med å tilbakeføre en andel konsesjonsavgiftene til kommunene, varslet den
samtidig at man ville sette i gang et utredningsarbeid med henblikk på en arealavgift til vertkommunene for
oppdrettsanlegg. Formålet er å tilbakeføre større midler til oppdrettskommunene enn dagens eiendomsskatt.
Tanken er å etablere langsiktige ordninger som skaper forutsigbarhet for kystkommunene, samtidig som
opprettselskapene kan føre midler mer direkte tilbake til de lokalsamfunnene hvor de er etablert. Dette har også
vært et ønske fra oppdretternes side.
Kystkommunene har gjennom konsesjonsvederlagsordningen slik den nå foreligger to valg. Enten å stå utenfor
samarbeidet om fordeling av konsesjonsavgiftene og dermed få tilført midler dersom det etableres konsesjoner i
kommunen. Alternativet er å gå inn for en ordning slik som det foreslås i Sør-Trøndelag, der inntektene fordeles
mellom kommunene uansett plassering av konsesjonen.
Sett i lys av regjeringens ambisjon om å gi vertskommunene en andel inntektene ved salg av nye konsesjoner og
å gi kommunene forutsigbare inntekter som følge av oppdrettsvirksomheten gjennom en eventuell fremtidig
arealavgift, synes ikke avtaleforslaget om en fordeling av konsesjonsvederlaget for året 2014 på alle
kystkommunene i Sør-Trøndelag, samt 2 regionråd, å være en langsiktig løsning.
Rådmannen vil etter en gjennomgang av intensjonene med ordningen, manglende langsiktighet i det foreliggende
avtaleforslaget, ikke anbefale at Frøya kommunestyre slutter seg til avtalen slik den er fremlagt fra Kysten er
klar.
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KONSESJONSVEDERLAG FOR NYE OPPDRETTSTILLATELSER I 2014

Forslag til vedtak:
1.

2.

Kommunestyret i Frøya kommune slutter seg ikke til modell for fordeling av
vederlag for tildeling av grønne oppdrettstillatelser i 2014 slik den ble foreslått av
Strategigruppen i Kysten er klar 26.08.14.
Etter kommunestyrets oppfatning følger ikke avtaleforslaget i tilstrekkelig grad
opp regjeringens ambisjoner om å gi vertskommunene en større andel av
salgsinntektene ved nye oppdrettskonsesjoner.

Vedlegg:
1.
2.

3.

Det Kongelige Nærings- og fiskeridepartement; brev av 03.04.2014 vedrørende
”Vederlag for ”grønne konsesjoner” til lakseoppdrett – kommunens andel.
Utkast til ”Avtale vedrørende fordeling av konsesjonsvederlag for tildeling av grønne
oppdrettstillatelser i 2014 mellom kommunene i Kysten er klar; Osen, Roan, Åfjord,
Bjugn, Ørland, Rissa, Agdenes, Snillfjord, Hemne, Hitra og Frøya.
Adresseavisen 5. Oktober 2013: ”180 Millioner til oppdrettskommuner”.

Saksopplysninger:
Regjeringen utlyste i 2013 en ny runde for tildeling av grønne oppdrettstillatelser, hvor
Fiskeri- og næringsdepartementet la til grunn at deler av konsesjonsvederlaget skal tilfalle de
kommunene hvor de nye tillatelsene blir lokalisert. Daværende fiskeri- og kystminister
Lisbeth Berg- Hansen la til grunn at kystkommunene hittil har fått lite igjen for
tilrettelegging for oppdrettsvirksomheten og at denne ordningen kan bøte på dette. Tidligere
har Høyre og Fremskrittspartiet gått inn for ordningen, og den ble således videreført som
foreslått etter regjeringsskiftet i 2013.
Etter en lukket budrunde på en del av oppdrettskonsesjonene har prisen gått opp, og det er nå
klart at tildelingen på 45 nye tillatelser vil gi til sammen 483 millioner kroner til fordeling på
landsbasis, tilsvarende et vederlag på 10,7 millioner kroner per tillatelse.

Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) hvor de fleste av kommunene i Kysten er klar
er medlem, har prinsipielt uttalt at dette vederlaget burde blitt fordelt blant samtlige
oppdrettskommuner, etter en fordelingsnøkkel som vektlegger andel av produksjonen.
Strategigruppen i Kysten er klar behandlet saken i sitt møte 11.06.2014, hvor en
fordelingsnøkkel som tilgodeser samtlige kommuner som har oppdrett av laks i sjøen
lokalisert til kommunen, ble diskutert.
I møtet ble det lagt fram et forslag til fordeling av konsesjonsvederlaget, basert på totalt
godkjent tilrettelagt produksjonsvolum (MTB) per kommune.
Tilrettelagt MTB

Kommune

Ant
lok

Godkjent
biomasse i tonn

Osen
Roan
Åfjord
Bjugn
Frøya
Hitra
Agdenes
Snillfjord
Hemne

3
5
8
3
31
26
1
7
8

14 040
16 200
28 080
9 360
116 880
92 580
7 020
33 760
23 900

Totalt

92

341 820

Strategigruppa ba i møtet i juni administrasjonen om å se nærmere på en mulig måte å
fordele konsesjonsvederlaget på som kommer alle kystkommunene omfattet av Kysten er
klar, til gode.
Saken ble lagt fram for Strategigruppen i Kysten er klar på nytt i møte 22.06.2014, hvor
følgende modell for fordeling av vederlaget for nye oppdrettstillatelser ble lagt fram:
1. Fordeling til samtlige kystkommuner
20% av vederlaget settes av til en flat fordeling mellom samtlige kystkommuner i Kysten er
klar-regionen.
2. Fordeling til kommuner med tilrettelagte lokaliteter
60% av vederlaget settes av til fordeling mellom kommune etter den godkjente
lokalitetsbiomasse (MTB) i den enkelte kommune per 01.11.2014, ref framlegg på møtet i
Strategigruppen 21.06.2014
3. Avsetning til regional bruk
20% settes av til felles bruk for å fremme utvikling av fiskeri- og kystsamfunnene i fylket.
Midlene vil dermed også kunne brukes i et samspill med næringen.

Midlene til regional bruk ble foreslått stilt til disposisjon gjennom henholdsvis Fosen
Regionråd for kommunene på Fosen og Orkdalsregionen for kommunene sør for
Trondheimsfjorden.
Hvor mange grønne tillatelser som vil bli tilordnet lokaliteter i Sør-Trøndelag, er fortsatt
usikkert. Nedenfor vises for eksemplets skyld, en oppstilling av hvordan vederlaget
fordeles mellom kommunene basert på en tildeling av 4 grønne tillatelser.

Fordeling av konsesjonsvederlag
Vederlag per tillatelse
Antall nye tillatelser til Sør-Trøndelag
Totalt vederlag i Sør-Trøndelag

Vederlag til
samtlige
kommuner 20%
Osen
Roan
Åfjord
Bjugn
Ørland
Rissa
Agdenes
Snillfjord
Hemne
Hitra
Frøya
Total

778 182
778 182
778 182
778 182
778 182
778 182
778 182
778 182
778 182
778 182
778 182
8 560 000

10 700 000
4
42 800 000

Kommuner
med
tilrettelagt
MTB - 60%

Regional bruk Total per
kommune 20%
1 054 787
1 832 969
1 217 062
1 995 243
2 109 573
2 887 755
703 191
1 481 373
0
778 182
0
778 182
527 393
1 305 575
2 536 296
3 314 478
1 795 542
2 573 723
6 955 282
7 733 464
8 780 874
9 559 056

25 680 000

34 240 000

8 560 000
4 280 000 Fosen Regionråd
4 280 000 Orkdalsregionen

Strategigruppen behandlet saken på nytt i møte den 26.08.2014 og fattet følgende vedtak
i saken:
Strategigruppen gir sin tilslutning til den framlagte modell for fordeling av konsesjonsvederlag
for tildeling av de grønne oppdrettstillatelsene som tildeles i 2014. Strategigruppen presiserer
at dette gjelder tillatelser hvor fisken plasseres i lokaliteter i Sør-Trøndelag.
Strategigruppen ber administrasjonen i samråd med marin faggruppe i fylkeskommunen,
utarbeide et felles saksframlegg, forslag til vedtak i saken samt utkast til avtale mellom
kommunene, som sendes til behandling i kommunestyret i den enkelte kommune i Kysten er
klar. Det presiseres at behandlingen i kommunene må være ferdig innen 1. november 2014.

Etter at avgjørelsen om tildeling er avklart og vederlaget som tilfaller sørtrønderske
kommuner er klart, setter kommunene seg sammen og sørger for fordeling av midlene etter
den modell som er vedtatt og etter avtale mellom kommunene, jfr vedlegg 3.
Vurdering:
Det har lenge vært etterlyst et regime som gir kommunene en større andel av verdiskapingen
som oppdrett av laks har gitt. Oppdrettsnæringen har selv etterlyst dette, da næringen er

avhengig av å ha et godt samarbeid med lokalt næringsliv og kommunene som
arealmyndighet. For Frøya representerer oppdrett av laks enormt mange arbeidsplasser,
samtidig som det kan være motsetninger mellom oppdrettsnæringen og andre næringer
innenfor for eksempel fiskeri og reiseliv. I så måte er det viktig at laksenæringen kan være
med å kompensere for bruken av produksjonsarealer, og som kan være med å finansiere tiltak
for å motvirke ulemper som oppdrettsvirksomheten kan føre med seg.
Oppdrett av laks har etter hvert blitt en stor næring som bidrar til betydelig sysselsetting og
vekst på Frøya, og kommunen har lagt til rette for at næringen kan utvikle seg ved å stille
sjø- og landarealer til disposisjon. Samtidig må kommunen ta hensyn til andre næringer
innenfor fiskeri og reiseliv, og i noen tilfeller vil det være kryssende hensyn.
Formålet med å tilbakeføre noe av konsesesjonsvederlaget til oppdrettskommunene var å gi
vertskommunene noe mer tilbake enn hva som har vært tilfellet hittil. Dette er frie midler
som blant annet kan brukes til avbøtende tiltak i forhold til ulemper knyttet til
oppdrettsvirksomheten. En fordelingsnøkkel basert på godkjent tilrettelagt biomasse slik det
er skissert fra Kysten er klar, vil mer indirekte gi en slik kobling mellom nye konsesjoner og
muligheter for avbøtende tiltak.
Da regjeringen foreslo ordningen med å tilbakeføre en andel konsesjonsavgiftene til
kommunene, varslet den samtidig at man ville sette i gang et utredningsarbeid med henblikk
på en arealavgift til vertkommunene for oppdrettsanlegg. Formålet er å tilbakeføre større
midler til oppdrettskommunene enn dagens eiendomsskatt. Tanken er å etablere langsiktige
ordninger som skaper forutsigbarhet for kystkommunene, samtidig som opprettselskapene
kan føre midler mer direkte tilbake til de lokalsamfunnene hvor de er etablert. Dette har også
vært et ønske fra oppdretternes side.
Kystkommunene har gjennom konsesjonsvederlagsordningen slik den nå foreligger to valg.
Enten å stå utenfor samarbeidet om fordeling av konsesjonsavgiftene og dermed få tilført
midler dersom det etableres konsesjoner i kommunen. Alternativet er å gå inn for en ordning
slik som det foreslås i Sør-Trøndelag, der inntektene fordeles mellom kommunene uansett
plassering av konsesjonen.
Sett i lys av regjeringens ambisjon om å gi vertskommunene en andel inntektene ved salg av
nye konsesjoner og å gi kommunene forutsigbare inntekter som følge av
oppdrettsvirksomheten gjennom en eventuell fremtidig arealavgift, synes ikke avtaleforslaget
om en fordeling av konsesjonsvederlaget for året 2014 på alle kystkommunene i SørTrøndelag, samt 2 regionråd, å være en langsiktig løsning.
Rådmannen vil etter en gjennomgang av intensjonene med ordningen, manglende
langsiktighet i det foreliggende avtaleforslaget, ikke anbefale at Frøya kommunestyre slutter
seg til avtalen slik den er fremlagt fra Kysten er klar.
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Vederlag for "grønne konsesjoner" til lakseoppdett - kommunens andel
Det foregår nå tildling av 45 nye laksekonsesjoner. Nærings- og fiskeridepartementet har i
denne forbindelse mottatt flere spørsmål om hvordan kommunens andel av vederlaget skal
fordeles. Vi har derfor funnet det formålstjenlig å gi en redegjørelse for hvordan vederlaget
skal fordeles mellom stat og kommune og mellom kommunene.
Nærings- og fiskeridepartementet vil først vise til at fordelingen av vederlaget er beskrevet i
St. prp. nr. 1 Tillegg nr. 1 (2013-2014):
”Regjeringen foreslår at kommunene i stedet for et forhåndsfastsatt beløp skal tildeles
en andel på 40 pst. av de totale inntektene. For de 30 konsesjonene med et fast vederlag
på 10 mill. kroner vil kommunenes andel fortsatt utgjøre 4 mill. kroner. De resterende
15 oppdrettstillatelsene skal tildeles etter en lukket budrunde. Dersom inntektene per
konsesjon blir større i denne auksjonen, vil kommunene få en større del av gevinsten
enn forslaget i Gul bok 2014.
Regjeringen foreslår at vederlaget fordeles med et likt beløp per tillatelse i de
kommunene der tillatelsen lokaliseres. Dersom tillatelsen knyttes til lokaliteter i mer
enn én kommune, fordeles beløpet likt mellom de aktuelle kommunene. Tillatelser med
fastsatt lokalitet per 1. november 2014 legges til grunn. Dersom det etter dette gjenstår
tilsagn om tillatelser som ikke har fastsatt lokalitet, holdes kommunens andel tilbake i
påvente av avklaring.”
Dette betyr at alle inntektene fra tildelingsrunden, både fra fastpris og lukket budrunde, blir
summert. Dersom alle tillatelsene blir tildelt vil det totale vederlaget fra tildelingsrunden bli
ca 1,204 milliarder kroner. Kommunene der tillatelsene etableres får 40 pst. av det totale
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vederlaget, om lag 481 millioner kroner, fordelt med likt beløp per tillatelse (ca 10,75
millioner kroner). Det innebærer at dersom en tillatelse kun etableres i én enkelt kommune,
vil denne kommunen få ca 10,75 millioner kroner, og det uavhengig av hvor mye som er
betalt for den aktuelle tillatelsen.
Blir tillatelsen etablert i mer en én kommune, blir vederlaget fordelt likt mellom de aktuelle
kommunene. Det betyr at dersom en tillatelse etableres i for eksempel tre kommuner, får hver
av disse kommunene ca 3,6 millioner kroner (10,75 mill kr. / 3 kommuner). Hvor mange
lokaliteter tillatelsen knyttes til i hver kommune er uten betydning. Lokaliteter som er
tilknyttet tillatelsen per 1. november 2014, blir lagt til grunn for å bestemme
kommunetilhørighet.
I to av tildelingsgruppene, Gruppe B og Gruppe C, er det et krav om ”innløsning” av en
gjeldende tillatelse, jf. forskrift om tildeling av løyve til havbruk med matfisk av laks, aure og
regnbogeaure i sjøvatn i 2013 § 6. Nærings- og fiskeridepartementet understreker at det er
hvor de nye tillatelsene etableres som er av betydning for fordelingen av vederlaget mellom
kommunene. Hvor den ”innløste” tillatelsen drives er uten betydning. Det er også uten
betydning hvor forretningsadressen til eier av tillatelsen er.
Dersom det per 1. november 2014 gjenstår tilsagn om tillatelser som ikke er knyttet til
lokalitet, blir kommunens del av vederlaget for disse tilsagnene holdt tilbake. Når tilsagnet
blir knyttet til én lokalitet, blir kommunens del av vederlaget (40 pst.) utbetalt. Man regner
med at dette vil gjelde et fåtall av tillatelsene.
Vi viser også til pressemelding om saken, se
http://www.regjeringen.no/nb/dep/nfd/pressesenter/pressemeldinger/2013/statsbudsjettet2014-vederlag-for-nye-op.html?id=745235
Faggruppa for tildeling av grøne løyve bes publisere dette brevet på Fiskeridirektoratets
hjemmeside.
Med hilsen

Martin H. Bryde
avdelingsdirektør
Christopher Grøvdal Rønbeck
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer
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Avtale
vedrørende fordeling av konsesjonsvederlag for tildeling av
grønne oppdrettstillatelser i 2014
mellom
kommunene i Kysten er klar
Osen, Roan, Åfjord, Bjugn, Ørland, Rissa, Agdenes, Snillfjord,
Hemne, Hitra og Frøya

Kommunene i Kysten er klar er enige om en fordeling av konsesjonsvederlag ved
tildeling av grønne oppdrettstillatelser i 2014, etter «Forskrift om tildeling av løyve til
havbruk med matfisk av laks, aure og regnbogeaure i sjøvatn i 2013»,(grønne
tillatelser) etter den modell som ble vedtatt i Strategigruppen i Kysten er klar
26.8.2014, senere godkjent i det enkelte kommunestyre i hver kommune.

Jørn Nordmeland

Jan Helge Grydeland

Vibeke Stjern

Roan kommune

Åfjord kommune

Osen kommune

Arnfinn Astad

Hallgeir Grøntvedt

Bjugnkommune

Ove Vollan

Ørland kommune

Oddvar Indergaard
Agdenes kommune

Rissa kommune

Anders Krokstad

Ståle Vaag

Snillfjord kommune

Hemne kommune

Ole Haugen

Berit Flåmo

Hitra kommune

Frøya kommune
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Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal
Arkivsaksnr.: 14/1346

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret

REFERATSAK

Forslag til vedtak:
Referatet tas til orientering.
Vedlegg:
Protokoll fra møte i Felles folkevalgt nemnd for Frøya og Hitra 22.10.14.

MØTEPROTOKOLL
FELLES FOLKEVALGT
NEMD FOR FRØYA OG HITRA
Møtested:

Møtedato:

Møtetid:

Hitra kommune Rådhuset
Fra og med sak:
Til og med sak:

22.10.2014
13/14
19/14

12.00 – 15.00

Av utvalgets medlemmer møtte
6 av 6

Faste representanter i Felles folkevalgt nemnd for Frøya og Hitra i perioden 2011 - 2015
Faste medlemmer fra Frøya:
Helge Borgen, leder
Martin Nilsen
Ola Grønskag

Personlige varamedlemmer fra Frøya:
Eli Ann Karlsen
Gunn Heidi Hallaren
Aleksander Søreng

Rådmann fra Frøya:

Faste medlemmer fra Hitra:

Personlige varamedlemmer fra Hitra:

Rådmann fra Hitra:

Elbjørg Broholm, nestleder
Torfinn Stubb
Tore Knut Meland

Alfrida Strøm Karlsen
Inger Marie Sundgård
Roy Arild Angelvik

Harald Hatle

Faste representanter med forfall:

Vararepresentanter som møtte:

Merknader:
1.
2.

Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent.
Tilleggssak 19/14 ble vedtatt tatt inn som orienteringssak:

Underskrift:
Helge Borgen

leder

Beathe Sandvik Meland

sekretær

Beathe S. Meland

HOVEDUTSKRIFT
Utvalg : Felles folkevalgt nemnd for Frøya og Hitra
Møtedato: 22.10.2014
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13/14
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 11.06.14
Vedtak:
Protokoll fra møte 11.06.14 godkjennes som framlagt.
Enstemmig.
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 11.06.14 godkjennes som framlagt.

14/14
RÅDMANNENS ORIENTERING
Vedtak:
•
•
•
•
•
•

Hverdagsrehabilitering: Powerpoint fra Ole Morten Sørvig og Torny D Sørli legges sammen med
protokoll i dropboks
Status samarbeidsavtale barnevern: Venter med avtalen til at driften har stabilisert seg. Kan drøye
til ca midten av 2015
Status samarbeidsavtale NAV: jobbes med dette. Kommer til nemda i februar/mars 2015
Status barnevern: Eget notat er under utarbeidelse og vil bli utsendt til medlemmene. Det jobbes
med personalet og med å lukke avvik.
Status andre samarbeidsområder: Ikt på sakskartet i dag. Avventer videre samarbeid mtp på
pågående kommunereform
«Morgendagens omsorg»- drøftingssak. Kommunene går sammen om en ekstern gjennomgang av
helse og omsorgstjenestene. Ut fra dette resultatet planlegges kommunevise og interkommunale
samarbeid/tiltak

Saker til orientering:
•
•
•
•
•
•

Prosjekt hverdagsrehabilitering og søknad om skjønnsmidler v/Ole Morten Sørvig og Torny D. Sørlie.
Status samarbeidsavtaler barnevern og NAV.
Status barnevern.
Barnevern klientutgifter.
Status andre samarbeidsområder.
Informasjon og drøfting – «morgendagens omsorg» i Frøya og Hitra kommuner.

15/14
FELLES IKT TJENESTE FOR FRØYA OG HITRA KOMMUNER
Felles folkevalgt nemnd sin innstilling til kommunestyrene i Frøya og Hitra:
1.

2.
3.
4.

Det skal etableres en felles IKT-tjeneste for kommunene Frøya og Hitra. Etableringstidspunktet
settes når administrasjonen har utarbeidet en trinnvis framdriftsplan for arbeidet, der målet er at
kommunene får en fullstendig integrasjon og samordning av alle IKT-baserte systemer i Hitra og
Frøya kommuner.
Det etableres felles datarom for Frøya og Hitra kommuner på Hitra / Hitra rådhus
Som vertskommune for den felles IKT tjenesten velges Hitra kommune. Relevant avtaleverk mellom
kommunene utarbeides.
Felles kostnader knyttet til integrasjon gjennomføres innenfor en ramme for 2015 på totalt 1 Mkr,
der kommunene dekker 50 % hver. Kommunene tar høyde for dette i økonomiplanarbeidet.
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5.
6.

Arbeidet gjennomføres etter samme strategi som ble utredet for IKT-samarbeidet i
Orkdalsregionen.
Det forusettes at både Frøya og Hitra kommuner gjør samme vedtak.

Enstemmig.
Innstilling:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Det skal etableres en felles IKT-tjeneste for kommunene Frøya og Hitra. Etableringstidspunktet settes når
administrasjonen har utarbeidet en trinnvis framdriftsplan for arbeidet, der målet er at kommunene får en
fullstendig integrasjon og samordning av alle IKT-baserte systemer i Hitra og Frøya kommuner.
Det etableres felles datarom for Frøya og Hitra kommuner på Hitra / Hitra rådhus
Som vertskommune for den felles IKT tjenesten velges Hitra kommune. Relevant avtaleverk mellom
kommunene utarbeides.
Felles kostnader knyttet til integrasjon gjennomføres innenfor en ramme for 2015 på totalt 1 Mkr, der
kommunene dekker 50 % hver. Kommunene tar høyde for dette i økonomiplanarbeidet.
Arbeidet gjennomføres etter samme strategi som ble utredet for IKT-samarbeidet i Orkdalsregionen.
Det forusettes at både Frøya og Hitra kommuner gjør samme vedtak.

16/14
SAMFUNNSMEDISIN - ØKNING AV KOMMUNAL LEGEÅRSVERK
Felles folkevalgt nemnd sin innstilling til kommunestyrene i Frøya og Hitra:
1.
2.
3.
4.
5.

For hver av kommunene Hitra og Frøya økes kommunal andel legestillinger med 6 timer per uke,
tilsvarende 16 %, - dvs totalt 32 % stilling til sammen for de 2 kommunene, - med virkning fra
01.01.15
Legestillingen skal ha fokus på samfunnsmedisin i begge kommunene.
Frøya kommune settes som vertskommune.
Økningen i utgifter legges inn i kommunenes økonomiplan 2015 – 2019.
Som en forutsetning for endelig vedtak i hver kommune, er at den andre kommunen gjør et
likelydende vedtak.

Enstemmig.
Innstilling:
1.
2.
3.
4.
5.

For hver av kommunene Hitra og Frøya økes kommunal andel legestillinger med 6 timer per uke,
tilsvarende 16 %, - dvs totalt 32 % stilling til sammen for de 2 kommunene, - med virkning fra 01.01.15
Legestillingen skal ha fokus på samfunnsmedisin i begge kommunene.
Frøya kommune settes som vertskommune.
Økningen i utgifter legges inn i kommunenes økonomiplan 2015 – 2019.
Som en forutsetning for endelig vedtak i hver kommune, er at den andre kommunen gjør et likelydende
vedtak.

17/14
BUDSJETTFORSLAG 2015 FOR INTERKOMMUNALE HELSE - OG OMSORGSTJENESTER FOR
FRØYA OG HITRA KOMMUNER
Vedtak:
Felles folkevalgt nemnd tar saken til foreløpig orientering.
Enstemmig.
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Felles folkevalgt nemnd sin behandling i møte 22.10.14:
Flg. omforente forslag til vedtak ble fremmet:
”Felles folkevalgt nemnd tar saken til foreløpig orientering.”
Forslagf til vedtak:
Felles folkevalgt nemd fremmer forslag til driftsbudsjett for 2015 for
1.

Hitra kommune
a. Interkommunalt forvaltningskontor
i. Bemanning:
ii. Brutto utgift:
iii. Netto utgift Frøya kommune:
iv. Netto utgift Hitra kommune:
b.

2.

Livsstil og folkehelsesenter
i. Bemanning:
ii. Brutto utgift:
iii. Netto utgift Frøya kommune:
iv. Netto utgift Hitra kommune:

Frøya kommune
a. Interkommunal jordmortjeneste
i. Bemanning:
ii. Brutto utgift:
iii. Netto utgift Frøya kommune:
iv. Netto utgift Hitra kommune:
b.

Barne og familietjenesten
i. Fellesutgifter
1. Bemanning:
2. Brutto utgift:
3. Netto utgift Frøya kommune:
4. Netto utgift Hitra kommune:
ii. Klientutgifter Frøya
iii. Klientutgifter Hitra

c.

d.

3.

4.

NAV
a.

3 årsverk
2 339 000 kr
1 169 500 kr
1 169 500 kr

2,2 årsverk
1 916 000 kr
958 000 kr
958 000 kr

1 årsverk
503 139 kr
251 569 kr
251 569 kr

9 årsverk
5 598 208 kr
2 799 104 kr
2 799 104 kr
ikke ferdig – utgis i møtet
ikke ferdig – utgis i møtet

Psykisk helse
i. Bemanning:
ii. Brutto utgift:
iii. Netto utgift Frøya kommune:
iv. Netto utgift Hitra kommune:

6 årsverk
3 782 344 kr
1 891 172 kr
1 891 172 kr

Folkehelsekoordinator og kompetanseutvikler
1 årsverk kompetanseutvikler
1 årsverk folkehelsekoordinator
i. Bemanning:
ii. Brutto utgift:
iii. Netto utgift Frøya kommune:
iv. Netto utgift Hitra kommune:

2 årsverk
1 539 574 kr
769 787 kr
769 787 kr

Jobbes med ny samarbeidsavtale for evt vertskommunemodell.

Varden
a. Avsluttet i 2014. Jobbes med andre løsninger
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18/14
EVALUERING AV LEGEVAKTSAMARBEIDET - LEGEVAKTEN FOR HITRA OG FRØYA (LHF)
OG LEGEVAKTEN I ORKDALSREGIONEN (LIO)
Felles folkevalgt nemnd sin innstilling til kommunestyrene i Frøya og Hitra:
1.
2.

Kommunestyret i Frøya og Hitra tar utført evaluering til orientering.
Den interkommunale Felles nemnd for helse og omsorg Frøya og Hitra bes følge utviklingen i
legevaktsamarbeidet videre.
Rådmannen i Frøya og Hitra kommune bes:
Samarbeide med leger og helsepersonell ved de lokale legekontorene om tiltak slik at publikums
og samarbeidsparters fornøydhet i kontakt med den lokale legevakten blir enda bedre.
Vurdere behov for tiltak lokalt som følge av tilsynet med LIO
Iverksette ytterligere tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere og annet relevant
høyskoleutdannet personell slik at den døgnkontinuerlige helsefaglige kompetansen styrkes i
helse- og omsorgstjenestene i kommunene Frøya og Hitra. Tilsynsrapport fra Fylkesmannen etter
tilsyn med legevakten i Orkdalsregionen (LIO) bes lagt fram for kommunestyret når denne
foreligger.

3.
-

Enstemmig.
Innstilling:
1.

Kommunestyret i Frøya og Hitra tar utført evaluering til orientering.

2.

Den interkommunale Felles nemnd for helse og omsorg Frøya og Hitra bes følge utviklingen i
legevaktsamarbeidet videre.

3.

Rådmannen i Frøya og Hitra kommune bes:
Samarbeide med leger og helsepersonell ved de lokale legekontorene om tiltak slik at publikums og
samarbeidsparters fornøydhet i kontakt med den lokale legevakten blir enda bedre.
Vurdere behov for tiltak lokalt som følge av tilsynet med LIO
Iverksette ytterligere tiltak for å rekruttere og beholde sykepleiere og annet relevant høyskoleutdannet
personell slik at den døgnkontinuerlige helsefaglige kompetansen styrkes i helse- og omsorgstjenestene i
kommunene Frøya og Hitra. Tilsynsrapport fra Fylkesmannen etter tilsyn med legevakten i
Orkdalsregionen (LIO) bes lagt fram for kommunestyret når denne foreligger.

19/14
ETABLERING AV LAVTERSKELTILBUD FOR RUSMIDDELAVHENGIGE/KOMBINASJON RUSPSYKISK LIDELSE
Vedtak:
Saken tas til orientering.
Oppdrag til rådmennene:
Nemda ønsker at kommunene jobber videre med sakens 2 alternativer, og ønsker den tilbake i neste møte,
da som sak med konkrete kostnader. (Alternativ 2)
Til alternativ 1, møteplass: Kommunene bes iverksette «møteplass» som beskrevet i saken innenfor
dagens budsjettramme. Her bes det se på et samarbeid mellom psykisk helse, NAV og frivilligsentralen
m.evt flere.
Psykisk helse bes komme i nemdas møte i desember for å orienter om status, både ift denne saken men
også om tjenesten generelt.
Til alternativ 2, inn på tunet: Rådmennene utreder et konkurransedokument som forelegges nemda.
Kostnader utredes.
Enstemmig.
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Felles folkevalgt nemnd sin behandling i møte 22.10.14:
Repr. Torfinn Stubb ba om at habiliteten hans ble vurdert da han er styremedlem i DalPro,- og DalPro er nevnt
som en mulig tilbyder i saken. Repr. Stubb ble enstemmig kjent habil.
Nemda tar saken til orientering.
Oppdrag til rådmennene:
Nemda ønsker at kommunene jobber videre med sakens 2 alternativer, og ønsker den tilbake i neste møte, da
som sak med konkrete kostnader. (Alternativ 2)
Til alternativ 1, møteplass: Kommunene bes iverksette «møteplass» som beskrevet i saken innenfor dagens
budsjettramme. Her bes det se på et samarbeid mellom psykisk helse, NAV og frivilligsentralen m.evt flere.
Psykisk helse bes komme i nemdas møte i desember for å orienter om status, både ift denne saken men også om
tjenesten generelt.
Til alternativ 2, inn på tunet: Rådmennene utreder et konkurransedokument som forelegges nemda. Kostnader
utredes.
Forslag til vedtak:
Saken tas til orientering.
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