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Melding til medlemmene: 
 
Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører/leder med kopi til politisk 
sekretariat senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling. 
 
Ap og Høyre har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom teknisk. 
Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom B 
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Arkivsaksnr: 
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GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.14  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 04.03.14 godkjennes som fremlagt. 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 04.03.14 
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/ Kommunestyret  
 
 
UT OG HJEM FOR EN 100-LAPP  
 
 
Innstilling: 
 

1. «Ut og hjem for en 100-lapp» innføres med en kostnadsramme på kr. 70.000 per år. Dette tas fra 
fondsmidler – reserverte tillegsbevilgninger konto 14901.. i inneværende år. 

2. Retningslinjene for «Ut og hjem for en 100-lapp» vedtas som framstilt i saken. 
3. Ordningen skal evalueres etter første driftsår og evalueringen legges fram politisk i løpet av 

vårhalvåret 2015. 
 
Saksopplysninger: 
 
Saken «ut og hjem for en 100-lapp» ble tidligere behandlet og vedtatt politisk i oktober 2013. 
I budsjett for 2014 ble det ved en feiltagelse ikke avsatt midler til dette tiltaket. Saken fremmes derfor på nytt. 
 
Etter ønske fra Eldrerådet har det vært satt ned en arbeidsgruppe for å vurdere behovet for 
og ønske om økonomisk støtte fra Frøya kommune til arrangementer i regi av den kulturelle 
spaserstokken (DKSS). Andre arrangementer som det også er ønskelig skal falle inn under 
denne ordningen er Eldres dag, EKM, åpning av kultur og kompetansesenter, kirkelige 
aktiviteter og andre konserter, aktiviteter i samarbeid med videregående skole, grendalag, 
fredagskafe etc. 
Eldrerådet mener det er behov for en slik støtteordning på Frøya, med store avstander og få 
skyssmuligheter. Samtidig kan dette være et forebyggende tiltak for de eldre som bor alene, 
og hvor sosialt samvær med andre mennesker har stor betydning. 
Begreper. 
 
Trygt hjem for en 50-lapp er en ordning som gjelder ungdom mellom 15 og 22 år. 
Ordningen skal sørge for at ungdom kommer trygt hjem fra fest i helgene, og gjelder kun 
fredag og lørdag kveld/natt. 
 
Ut og hjem for en 100-lapp er en ordning lokalt på Frøya. Dette gjelder for eldre i 
forbindelse med kulturarrangementer i regi «Den kulturelle spaserstokken» (DKSS) 
samt arrangementer som er skissert ovenfor. Her er det mulig for eldre å bestille skyss både 
ut og hjem fra arrangementer, og det betales en egenandel på kr.50,- for tur og kr.50,- for 
retur. 
 
Den kulturelle spaserstokken(DKSS) 
Frøya kommune har i de siste årene fått tildelt midler fra kulturdepartementet til 
kulturarrangementer. Tilskuddet har vært varierende, alt etter tiltak det har vært søkt på. 
I 2013 var tilskuddet på kr. 30.000,- 
For at alle eldre skal kunne delta på slike arrangementer kan deler av midlene brukes til 
skyss. 
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Staten har fastsatt følgende mål for Den kulturelle spaserstokken; 
�Å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet for de eldre. 
�Å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at 
det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og 
uttrykk. 
�Å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i 
dagliglivet. 
Midlene fra kulturdepartementet er øremerket arrangementer i regi av DKSS, men 
kommunen kan vedta en utvidet skyssordning fra lokalt bevilgede midler. 
Frøya kommune har tidligere ikke bevilget lokale midler til DKSS. 
Nabokommunen Hitra beregner skyssutgifter til sine lokale arrangementer til kr 7000,- pr. 
arrangement. 
Det vil være opp til kommunen å bestemme hvordan midlene skal brukes og evt hvilke 
tildelingskriterier som skal gjelde. Til dette trengs det retningslinjer som administrasjonen 
kan følge. 
Prinsipper som må avklares: 
�Hvem skal en utvidet skyssordning gjelde for? 
�Hvilke arrangementer skal dette gjelde for? 
�Administrering av ordningen som søknadsprosedyre, hvem skal avgjøre og hvordan 
skal drosjebestillingen gjøres. 
�Økonomi. 
 
Det foreslås følgende lokale retningslinjer for ” Ut og hjem for en 100-lapp”: 
 
Godkjente arrangementer 
�Alle arrangementer i regi av «Den kulturelle spaserstokken» 
�Arrangementer godkjent av Frøya kommune v. kulturenheten etter følgende kriterier: 
Annonserte lokale kulturarrangementer og andre arrangementer spesielt tilrettelagt 
for eldre. Arrangementet må inneholde kulturelt innslag av lokale ressurspersoner 
og/eller lokale lag og foreninger. 
�Arrangementet må foregå innenfor Frøya kommune. 
 
Søknadsprosedyre. 
�Søknad sendes på skjema / e-post til Frøya 
kommune/postmottak@froya.kommune.no 
�Det må oppgis i søknaden hvilket kulturarrangement og/eller hvilket kulturinnslag 
som benyttes. 
�Godkjenning av arrangement skjer med svarbrev/e-post med kopi til drosjesentralen 
(bekreftelse på godkjent arrangement) 
�Det kan søkes om godkjenning av arrangement hele året, med godkjenning etter 
«først til mølla»- prinsippet så langt budsjettbevilgningen rekker. 
 
Ordningen gjelder for (brukere). 
�Alle som er fylt 67 år 
�Handikappede med ledsagerbehov 
�Uføretrygdede med ledsagerbehov 
 
Egenandel. 
�Det beregnes en egenandel på kr.50,- pr. tur (100,-kr tur/retur) 
�Om bruker trenger assistanse (ledsager) må det betales samme egenandel for ledsager. 
�Dersom drosjeturen koster mindre enn kr. 50,- delt på alle passasjerene betales vanlig 
drosjetakst. 
 
Bestilling. 
�Det kan bestilles drosje både til og fra arrangementet. 
�Bestillingen gjøres direkte til Frøya drosjesentral som samordner skyssen til og fra 
arrangementet. 
 
�Bestillingen må gjøres senest 12 timer før arrangementet starter (gjelder både tur og 
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returbestilling) 
�Ved bestilling skal det oppgis både navn, adresse, mob.nr og alder. Om det bestilles 
for flere personer skal opplysningene oppgis for alle personene. 
�Om du trenger assistanse skal navn, adresse, mob.nr.og alder oppgis på ledsager. 
�Ved refusjon av turer skal drosjesentralen vedlegge liste over de som er kjørt til/fra 
arrangementet, samt bekreftelse (utskrift av godkjenning på brev/e-post) på godkjent 
arrangement fra Frøya kommune. 
Dersom bestiller vil avbestille turen må det gis beskjed til drosjesentralen senest en time før 
avtalt tidspunkt for henting. Ellers vil det bli beregnet som bomtur og bestiller må betale hele 
turen selv ved at regning sendes til den/de som har bestilt. 
 
######################################### 
 
De foreslåtte rutinene vedr. bestilling av drosje er etter mønster av «Trygt hjem for en 
50-lapp» og må godkjennes av Frøya drosjesentral. 
Økonomi. 
Som utgangspunkt settes nabokommunens beregnede skyssutgifter til lokale arrangementer 
til kr. 7000,- pr. arrangement. Det er uvisst om det er dette nivået utgiftene vil ligge på i 
Frøya kommune. 
Lokal bevilgning i budsjettet foreslås til å være kr. 70.000,- pr år fra og med 2014. 
Det foreslås at den lokale bevilgningen kan deles mellom kjøp av kulturarrangementer for de 
eldre og skyssordningen «Hjem for en 100-lapp». 
En forutsetter også at tilskudd fra kulturdepartementet og DKKS vil øke i åra framover, og at 
Frøya kommune er aktiv og søker på flere tiltak enn foregående år. 
 
Vurdering: 
 
Rådmannen slutter seg til retningslinjene for «Ut og hjem for en 100-lapp» som framstilt i 
saken. 
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TRYGT HJEM FOR EN 50-LAPP  
 
 
Innstilling: 

 
1. Frøya fomannskap utvider ordningen hjem for en 50-lapp til å gjelde hele året med unntak av 

skolen sommerferie (fra skoleslutt til skolestart). 
2. Utvidelsen gjelder da at hjem for en 50-lapp også skal gjelde jul og påske. 
3. Ordningen gjelder for taxitransport innefor Frøya k ommune, men også fra hitra kommune. 
4. Ordningen gjelder for følgende arrangemanger: 

• Offentlige arrangementer som konserter, revyer og andre åpent annonserte 
arrangement. 

• Offentlig fest som er annonsert og åpen for alle. 
• Serveringssteder i Frøya kommune. 

 
Saksopplysninger:   
 
Ordninge Trygt hjem for en 50-lapp ble innført i Frøya kommune i mars 2004 i samarbeid med Sør-Trøndelag 
Fylkeskommune. Formålet med ordningen var at et trafikksikkerhetstiltak for bl.a å redusere antall 
trafikkulykker og har fokus på tilstelninger i helgene. Ordningen gjelder fra det året en fyller 15 år til det året en 
fyller 22 år. Ordningen kan brukes etter kl 22.00 fredag kveld/natt til lørdag og etter kl 22.00 lørdag kveld/natt 
til søndag. Uansett hvor en bor i Frøya kommune betaler ungdommen kr. 50,- for transport hjem etter et offentlig 
arrangement. 
 
Fylkeskommunen har stilt til disposisjon en økonomisk ramme på 1 million kroner per år til Trygt hjem for en 
50-lapp. Tilskuddet til den enkelte kommune er beregnet etter antall personer i målgruppen og samlet veilengde. 
Får å få utbetalt tilskudd, må kommunen forplikte seg til å bidra med en egenandel på 30% av utgiftene, men 
fylkeskommunen dekker de resterende 70%.  
 
Dagens ordninge er godt brukt, og i 2013 hadde Frøya kommune en egenandel på kr. 22.178,- 
 
Vurdering: 
 
Saken fremmes etter bestilling fra Formanskapet der det ønskes å se på en utvidelse av dagens ordning til også å 
gjelde bevegelige helligdager som jul og påske. 
 
 



Saknr: 52/14 

FRØYA KOMMUNE 
Formannskapet Møtebok 
Møtedato: 
18.03.2014 

Arkivsaksnr: 
14/176 

Sak nr: 
52/14 

Saksbehandler: 
Mona Åsen 

Arkivkode: 
G21  

Gradering: 
 

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 
52/14 Formannskapet 18.03.2014 
/ Kommunestyret  
 
 
HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER  
 
 
Innstilling: 
 
Saken legges frem uten forslag til vedak. 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
 
Høringsnotat : http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/horing---
reservasjonsordning-for-fastleg.html?id=749564 
 
Saksopplysninger:   
 
Helse- og omsorgsdepartemanget foreslår i høringsnotatet en endring i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 
tredje ledd. Dette vil gi hjemmel for endring i forskriften om fastlegeordningen i kommunene. Hjemmelen skal 
ikke omfatte forskrivning eller innsetting av prevensjon eller henvisning til assistert befruktning. 
 
Videre foreslår departementet en endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 c fjerde ledd. Endringen skal 
gi grunnlag for forskrifter om utvidet rett til å skifte fastlege for pasienter som står på liste hos en fastlege som 
har reservert seg mot henvisning til abort. 
Reservasjonsordningen er ut fra høringens ordlyd en mulighet til reservasjon, ikke en rettighet den enkelte lege 
har. Denne skal gi fastlegene mulighet til reservasjon mot henvisning og behandling ved alvorlige 
samvittighetskonflikter knyttet til liv og død, da først og fremst abort.  For at denne muligheten skal være 
gjeldende er det en del kriterier som må oppfylles, og det skal inngås en skriftlig avtale mellom fastlegen og 
kommunen som bør oversendes som informasjon til Fylkesmannen.  
For at en slik avtale skal kunne gjøres gjeldene har lege følgende plikter: 

- Legen må selv sørge for å opplyse sine pasienter om at en slik avtale er inngått, da ved direkte 
henvendelse til den enkelte pasient. Oppslag eller publikasjon på nettsider er ikke tilstrekkelig. 

- Legen må inngå skriftlig avtale med en annen lege som kan foreta slike konsultasjoner. Kvinnen har da 
rett på konsultasjon hos annen lege senest neste virkedag. 

- En lege som inngår skriftlig avtale med en lege som har reservasjonsavtale skal og kan prioritere slike 
konsultasjoner. 

- Kvinnens fastlege skal tilby å få satt opp ny time hos annen lege på kvinnens vegne, det er ikke 
tilstrekkelig å henvise til annen lege. Kvinnen skal ikke betale egenandel for avbrutt konsultasjon hos 
sin fastlege. 

- Legen skal informere kvinnen om mulighet for å ta direkte kontakt med sykehus for vurdering, uten 
henvisning fra lege. 

Samtlige av en leges pasienter har en rettighet til å bytte fastlege om denne benytter seg av 
reservasjonsmuligheten. Dette betyr at kommunen må sikre seg at det finnes andre fastlege med åpne lister som 
kan ivareta disse pasientene. Per i dag er det på Frøya to leger med åpne plasser på listene, da ca. 60 plasser til 
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sammen (tall hentet 17.02.14). Kommunen skal også opplyse befolkningen hvilke leger som har inngått en slik 
avtale slik at befolkningen kan gjøre et valg av fastlege ut fra slike hensyn, en måte å gjøre dette på er å 
publisere gjennom kommunens nettsider. Det vurderes også en teknisk løsning slik at disse opplysningene vil bli 
tilgjengelig når pasientene velger fastlege via nett. 
Kommunen har mulighet til å oppheve en slik avtale om legen ikke innfrir sine forpliktelser, eller at det ikke 
lenger er nok andre lege tilgjengelig ved at det for eksempel ikke er ledige listeplasser hos andre leger i 
nærheten. Dette kan også oppstå når leger går av med pensjon eller flytter. Kommunen bør derfor ta hensyn til 
dette ved eventuelle nyansettelser slik at helsetilbudet i kommune ikke blir svekket. 
Hva som kan ses på som «i nærheten» er et definisjonsspørsmål og må være gjenstand for en konkret vurdering. 
Da er det aktuelt å ta hensyn til kollektivmuligheter om det er snakk om et annet legekontor. I tilfellet Frøya 
kommune vil nærmeste mulighet være Hitra legekontor. Høringen sier «det må ikke være urimelig ulempe å 
måtte reise til den andre fastlegen i forhold til pasientens opprinnelige fastlege.» 
 
Vurdering: 
 
Abortloven fra 1975 gir ansatte ved kvinneklinikker rett til å reservere seg mot å utføre eller assistere ved selve 
abortinngrepet. I tillegg har enkelte allmennleger nektet å henvise pasienter til abort, av samvittighetsgrunner. 
Dette har norske helsemyndigheter gjennom over 30 år gitt rom for. Samvittighetsspørsmålet har i praksis blitt 
løst ved at legene som ikke selv vil henvise, har sendt pasientene videre til leger uten samvittighetskvaler. Saken 
om fastlegers mulighet til å reservere seg mot henvisning og behandling ved alvorlige samvittighetskonflikter 
knyttet til liv og død, er derfor ikke et spørsmål om abortloven eller en debatt om aktiv dødshjelp, men et 
spørsmål om å gi den enkelte fastlege mulighet til ikke foreta slike henvisninger av samvittighetsgrunner. 
Tilføyelse som er foreslått i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 tredje ledd om mulighet for fastleger til å 
reservere seg mot henvisning og behandling ved alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død er derfor i 
samsvar med praksis gjennom 30 år, og vurdert av legeforening til ikke å være til hinder for befolkningens 
lovbestemte rettigheter. 
Endringer i helse- og omsorgstjenesten er en lovendring, og det er Stortinget som vedtar lovendringer. Etter at 
høringen om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient og brukerrettighetsloven ble sendt ut, er 
saken blitt gjenstand for en bred rikspolitisk debatt. Diskusjonen har mellom annet gått på hvorvidt en ønsker å 
pålegge alle fastleger henvisningsplikt der den som oppsøker lege ønsker en henvisning til abortgrep, eller om 
legens samvittighetsgrunner skal gi mulighet for at legen kan henvise til ny time innen neste virkedag hos en 
kollega.  
Videre har debatten gått på om det skal åpne for at den enkelte kommune skal kunne avtale at fastlegen av 
samvittighetsgrunner kan reservere seg mot å henvise til abort, noe som vil gjøre svaret avhengig av 
bostedsadresse eller hva et flertall i kommunestyrene vil mene til en hver tid. 
 
Rådmannen legger frem saken uten forslag til vedtak, da dette er et spørsmål om kommunestyret vil gi en 
høringsuttalelse. Ut fra dette skisserer rådmannen to mulige forslag til vedtak:  
 
Frøya kommunestyre tar høringen til etterretning uten uttalelser. 
 
Eller 
 
Frøya kommunestyre viser til saksfremstillingen og går inn for endring i helse- og omsorgstjenesteloven og 
pasient og brukerrettighetsloven hjemles i lov eller forskrift, og ikke overlates til den enkelte kommune. 
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FORHANDLINGER OM LEGEVAKTSENTRALEN I ORKDAL  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ordfører gir på vegne av Frøya kommune forhandlingsutvalget fullmakt til å forhandle med St.Olavs 
Hospital om legevaktsentral. 
 
Vedlegg: 
 
Brev dat. 28.02.14 fra forhandlingsutvalget 
Fullmakt 
 
Saksopplysninger:   
 
Pr 25. februar 2014 har 17 kommuner avtale med St. Olavs Hospital (SOH)om legevaktsentral. SOH ønsker 
forhandlinger med kommunen om videre drift av sentralen. Någjeldende avtale er ingen kollektiv forpliktene 
avtale mellom SOH og kommunen. Dette medfører at hvis en eller flere av kommuner velger å trekke seg ut av 
sentralen så faller kostanden over på de gjenværende. Någjeldende avtal utløper 25. april 2014. 
 
Orkdalsregionen har tatt initiativ til å gå i forhandlinger med SOH og ha invitert inn den andre kommunen til let 
samarbeid. Forhandlingsmøte med SOH er satt til 10. april 2014. Før dette møtet vil forhandlingsutvalget ha 
fullmakt fra kommunene til å gå i forhandlinger. Likeledes ønskes en aksept for at utvalget går i forhandlingene 
med det formål å lage en kollektiv og forpliktende avtale kommunen imellom. 
 
Vurdering: 
 
Frøya kommune har ikke mulighet til å betjene legevaktsentral på egen hånd, slik lover og forskrifter krever. 
Derfor anbefaler rådmann at Frøya formannskap gir forhandlingsutvalget den fullmakt de behøver, for å 
forhandle for kommunen. 
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RÅDMANNENS ORIENTERING  
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ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Harriet Strand Arkiv:  039   
Arkivsaksnr.:  14/281    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 04.03.14  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 04.03.14 godkjennes som fremlagt. 
 
 
Vedlegg: 
 
Protokoll fra møte 04.03.14 
 
 
 
 
 
 
 



















 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  13/1078    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
UT OG HJEM FOR EN 100-LAPP  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 
 

1. «Ut og hjem for en 100-lapp» innføres med en kostnadsramme på kr. 70.000 per år. 
Dette tas fra fondsmidler – reserverte tillegsbevilgninger konto 14901.. i inneværende 
år. 

2. Retningslinjene for «Ut og hjem for en 100-lapp» vedtas som framstilt i saken. 
3. Ordningen skal evalueres etter første driftsår og evalueringen legges fram politisk i 

løpet av vårhalvåret 2015. 
 
 
 
Saksopplysninger: 
Saken «ut og hjem for en 100-lapp» ble tidligere behandlet og vedtatt politisk i oktober 2013. 
I budsjett for 2014 ble det ved en feiltagelse ikke avsatt midler til dette tiltaket. Saken 
fremmes derfor på nytt. 
 
Etter ønske fra Eldrerådet har det vært satt ned en arbeidsgruppe for å vurdere behovet for 
og ønske om økonomisk støtte fra Frøya kommune til arrangementer i regi av den kulturelle 
spaserstokken (DKSS). Andre arrangementer som det også er ønskelig skal falle inn under 
denne ordningen er Eldres dag, EKM, åpning av kultur og kompetansesenter, kirkelige 
aktiviteter og andre konserter, aktiviteter i samarbeid med videregående skole, grendalag, 
fredagskafe etc. 
Eldrerådet mener det er behov for en slik støtteordning på Frøya, med store avstander og få 
skyssmuligheter. Samtidig kan dette være et forebyggende tiltak for de eldre som bor alene, 
og hvor sosialt samvær med andre mennesker har stor betydning. 
Begreper. 
 
Trygt hjem for en 50-lapp er en ordning som gjelder ungdom mellom 15 og 22 år. 
Ordningen skal sørge for at ungdom kommer trygt hjem fra fest i helgene, og gjelder kun 
fredag og lørdag kveld/natt. 
 
Ut og hjem for en 100-lapp er en ordning lokalt på Frøya. Dette gjelder for eldre i 
forbindelse med kulturarrangementer i regi «Den kulturelle spaserstokken» (DKSS) 



samt arrangementer som er skissert ovenfor. Her er det mulig for eldre å bestille skyss både 
ut og hjem fra arrangementer, og det betales en egenandel på kr.50,- for tur og kr.50,- for 
retur. 
 
Den kulturelle spaserstokken(DKSS) 
Frøya kommune har i de siste årene fått tildelt midler fra kulturdepartementet til 
kulturarrangementer. Tilskuddet har vært varierende, alt etter tiltak det har vært søkt på. 
I 2013 var tilskuddet på kr. 30.000,- 
For at alle eldre skal kunne delta på slike arrangementer kan deler av midlene brukes til 
skyss. 
Staten har fastsatt følgende mål for Den kulturelle spaserstokken; 
• Å sørge for profesjonell kunst- og kulturformidling av høy kvalitet for de eldre. 
• Å legge til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at 
det utvikles gode kunst- og kulturprosjekter lokalt innenfor et mangfold av sjangre og 
uttrykk. 
• Å bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de eldre befinner seg i 
dagliglivet. 
Midlene fra kulturdepartementet er øremerket arrangementer i regi av DKSS, men 
kommunen kan vedta en utvidet skyssordning fra lokalt bevilgede midler. 
Frøya kommune har tidligere ikke bevilget lokale midler til DKSS. 
Nabokommunen Hitra beregner skyssutgifter til sine lokale arrangementer til kr 7000,- pr. 
arrangement. 
Det vil være opp til kommunen å bestemme hvordan midlene skal brukes og evt hvilke 
tildelingskriterier som skal gjelde. Til dette trengs det retningslinjer som administrasjonen 
kan følge. 
Prinsipper som må avklares: 
• Hvem skal en utvidet skyssordning gjelde for? 
• Hvilke arrangementer skal dette gjelde for? 
• Administrering av ordningen som søknadsprosedyre, hvem skal avgjøre og hvordan 
skal drosjebestillingen gjøres. 
• Økonomi. 
 
Det foreslås følgende lokale retningslinjer for ” Ut og hjem for en 100-lapp”: 
 
Godkjente arrangementer 
• Alle arrangementer i regi av «Den kulturelle spaserstokken» 
• Arrangementer godkjent av Frøya kommune v. kulturenheten etter følgende kriterier: 
Annonserte lokale kulturarrangementer og andre arrangementer spesielt tilrettelagt 
for eldre. Arrangementet må inneholde kulturelt innslag av lokale ressurspersoner 
og/eller lokale lag og foreninger. 
• Arrangementet må foregå innenfor Frøya kommune. 
 
Søknadsprosedyre. 
• Søknad sendes på skjema / e-post til Frøya 
kommune/postmottak@froya.kommune.no 
• Det må oppgis i søknaden hvilket kulturarrangement og/eller hvilket kulturinnslag 
som benyttes. 
• Godkjenning av arrangement skjer med svarbrev/e-post med kopi til drosjesentralen 



(bekreftelse på godkjent arrangement) 
• Det kan søkes om godkjenning av arrangement hele året, med godkjenning etter 
«først til mølla»- prinsippet så langt budsjettbevilgningen rekker. 
 
Ordningen gjelder for (brukere). 
• Alle som er fylt 67 år 
• Handikappede med ledsagerbehov 
• Uføretrygdede med ledsagerbehov 
 
Egenandel. 
• Det beregnes en egenandel på kr.50,- pr. tur (100,-kr tur/retur) 
• Om bruker trenger assistanse (ledsager) må det betales samme egenandel for ledsager. 
• Dersom drosjeturen koster mindre enn kr. 50,- delt på alle passasjerene betales vanlig 
drosjetakst. 
 
Bestilling. 
• Det kan bestilles drosje både til og fra arrangementet. 
• Bestillingen gjøres direkte til Frøya drosjesentral som samordner skyssen til og fra 
arrangementet. 
• Bestillingen må gjøres senest 12 timer før arrangementet starter (gjelder både tur og 
returbestilling) 
• Ved bestilling skal det oppgis både navn, adresse, mob.nr og alder. Om det bestilles 
for flere personer skal opplysningene oppgis for alle personene. 
• Om du trenger assistanse skal navn, adresse, mob.nr.og alder oppgis på ledsager. 
• Ved refusjon av turer skal drosjesentralen vedlegge liste over de som er kjørt til/fra 
arrangementet, samt bekreftelse (utskrift av godkjenning på brev/e-post) på godkjent 
arrangement fra Frøya kommune. 
Dersom bestiller vil avbestille turen må det gis beskjed til drosjesentralen senest en time før 
avtalt tidspunkt for henting. Ellers vil det bli beregnet som bomtur og bestiller må betale hele 
turen selv ved at regning sendes til den/de som har bestilt. 
 
######################################### 
 
 
De foreslåtte rutinene vedr. bestilling av drosje er etter mønster av «Trygt hjem for en 
50-lapp» og må godkjennes av Frøya drosjesentral. 
Økonomi. 
Som utgangspunkt settes nabokommunens beregnede skyssutgifter til lokale arrangementer 
til kr. 7000,- pr. arrangement. Det er uvisst om det er dette nivået utgiftene vil ligge på i 
Frøya kommune. 
Lokal bevilgning i budsjettet foreslås til å være kr. 70.000,- pr år fra og med 2014. 
Det foreslås at den lokale bevilgningen kan deles mellom kjøp av kulturarrangementer for de 
eldre og skyssordningen «Hjem for en 100-lapp». 
En forutsetter også at tilskudd fra kulturdepartementet og DKKS vil øke i åra framover, og at 
Frøya kommune er aktiv og søker på flere tiltak enn foregående år. 
 
Vurdering. 
Rådmannen slutter seg til retningslinjene for «Ut og hjem for en 100-lapp» som framstilt i 



saken. 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv:   
Arkivsaksnr.:  14/263    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
TRYGT HJEM FOR EN 50-LAPP  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 

 
1. Frøya fomannskap utvider ordningen hjem for en 50-lapp til å gjelde hele året med 

unntak av skolen sommerferie (fra skoleslutt til skolestart). 
2. Utvidelsen gjelder da at hjem for en 50-lapp også skal gjelde jul og påske. 
3. Ordningen gjelder for taxitransport innefor Frøya kommune, men også fra hitra 

kommune. 
4. Ordningen gjelder for følgende arrangemanger: 

• Offentlige arrangementer som konserter, revyer og andre åpent annonserte 
arrangement. 

• Offentlig fest som er annonsert og åpen for alle. 
• Serveringssteder i Frøya kommune. 

 
 
 
Saksopplysninger:   
Ordninge Trygt hjem for en 50-lapp ble innført i Frøya kommune i mars 2004 i samarbeid 
med Sør-Trøndelag Fylkeskommune. Formålet med ordningen var at et 
trafikksikkerhetstiltak for bl.a å redusere antall trafikkulykker og har fokus på tilstelninger i 
helgene. Ordningen gjelder fra det året en fyller 15 år til det året en fyller 22 år. Ordningen 
kan brukes etter kl 22.00 fredag kveld/natt til lørdag og etter kl 22.00 lørdag kveld/natt til 
søndag. Uansett hvor en bor i Frøya kommune betaler ungdommen kr. 50,- for transport hjem 
etter et offentlig arrangement. 
 
Fylkeskommunen har stilt til disposisjon en økonomisk ramme på 1 million kroner per år til 
Trygt hjem for en 50-lapp. Tilskuddet til den enkelte kommune er beregnet etter antall 
personer i målgruppen og samlet veilengde. Får å få utbetalt tilskudd, må kommunen 
forplikte seg til å bidra med en egenandel på 30% av utgiftene, men fylkeskommunen dekker 
de resterende 70%.  
 
Dagens ordninge er godt brukt, og i 2013 hadde Frøya kommune en egenandel på kr. 
22.178,- 



 
Vurdering:  
Saken fremmes etter bestilling fra Formanskapet der det ønskes å se på en utvidelse av 
dagens ordning til også å gjelde bevegelige helligdager som jul og påske. 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv:  G21   
Arkivsaksnr.:  14/176    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
HØRING - RESERVASJONSORDNING FOR FASTLEGER  
 
Forslag til vedtak: 
Saken legges frem uten forslag til vedak. 
 
 
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt): 
Høringsnotat : 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/dok/hoeringer/hoeringsdok/2014/horing---
reservasjonsordning-for-fastleg.html?id=749564 
 
Saksopplysninger:   
 
Helse- og omsorgsdepartemanget foreslår i høringsnotatet en endring i helse- og 
omsorgstjenesteloven § 3-2 tredje ledd. Dette vil gi hjemmel for endring i forskriften om 
fastlegeordningen i kommunene. Hjemmelen skal ikke omfatte forskrivning eller innsetting 
av prevensjon eller henvisning til assistert befruktning. 
 
Videre foreslår departementet en endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1 c fjerde 
ledd. Endringen skal gi grunnlag for forskrifter om utvidet rett til å skifte fastlege for 
pasienter som står på liste hos en fastlege som har reservert seg mot henvisning til abort. 
Reservasjonsordningen er ut fra høringens ordlyd en mulighet til reservasjon, ikke en 
rettighet den enkelte lege har. Denne skal gi fastlegene mulighet til reservasjon mot 
henvisning og behandling ved alvorlige samvittighetskonflikter knyttet til liv og død, da først 
og fremst abort.  For at denne muligheten skal være gjeldende er det en del kriterier som må 
oppfylles, og det skal inngås en skriftlig avtale mellom fastlegen og kommunen som bør 
oversendes som informasjon til Fylkesmannen.  
For at en slik avtale skal kunne gjøres gjeldene har lege følgende plikter: 

- Legen må selv sørge for å opplyse sine pasienter om at en slik avtale er inngått, da 
ved direkte henvendelse til den enkelte pasient. Oppslag eller publikasjon på nettsider 
er ikke tilstrekkelig. 

- Legen må inngå skriftlig avtale med en annen lege som kan foreta slike 
konsultasjoner. Kvinnen har da rett på konsultasjon hos annen lege senest neste 
virkedag. 



- En lege som inngår skriftlig avtale med en lege som har reservasjonsavtale skal og 
kan prioritere slike konsultasjoner. 

- Kvinnens fastlege skal tilby å få satt opp ny time hos annen lege på kvinnens vegne, 
det er ikke tilstrekkelig å henvise til annen lege. Kvinnen skal ikke betale egenandel 
for avbrutt konsultasjon hos sin fastlege. 

- Legen skal informere kvinnen om mulighet for å ta direkte kontakt med sykehus for 
vurdering, uten henvisning fra lege. 

Samtlige av en leges pasienter har en rettighet til å bytte fastlege om denne benytter seg av 
reservasjonsmuligheten. Dette betyr at kommunen må sikre seg at det finnes andre fastlege 
med åpne lister som kan ivareta disse pasientene. Per i dag er det på Frøya to leger med åpne 
plasser på listene, da ca. 60 plasser til sammen (tall hentet 17.02.14). Kommunen skal også 
opplyse befolkningen hvilke leger som har inngått en slik avtale slik at befolkningen kan 
gjøre et valg av fastlege ut fra slike hensyn, en måte å gjøre dette på er å publisere gjennom 
kommunens nettsider. Det vurderes også en teknisk løsning slik at disse opplysningene vil bli 
tilgjengelig når pasientene velger fastlege via nett. 
Kommunen har mulighet til å oppheve en slik avtale om legen ikke innfrir sine forpliktelser, 
eller at det ikke lenger er nok andre lege tilgjengelig ved at det for eksempel ikke er ledige 
listeplasser hos andre leger i nærheten. Dette kan også oppstå når leger går av med pensjon 
eller flytter. Kommunen bør derfor ta hensyn til dette ved eventuelle nyansettelser slik at 
helsetilbudet i kommune ikke blir svekket. 
Hva som kan ses på som «i nærheten» er et definisjonsspørsmål og må være gjenstand for en 
konkret vurdering. Da er det aktuelt å ta hensyn til kollektivmuligheter om det er snakk om et 
annet legekontor. I tilfellet Frøya kommune vil nærmeste mulighet være Hitra legekontor. 
Høringen sier «det må ikke være urimelig ulempe å måtte reise til den andre fastlegen i 
forhold til pasientens opprinnelige fastlege.» 
 
Vurdering: 
Abortloven fra 1975 gir ansatte ved kvinneklinikker rett til å reservere seg mot å utføre eller 
assistere ved selve abortinngrepet. I tillegg har enkelte allmennleger nektet å henvise 
pasienter til abort, av samvittighetsgrunner. Dette har norske helsemyndigheter gjennom over 
30 år gitt rom for. Samvittighetsspørsmålet har i praksis blitt løst ved at legene som ikke selv 
vil henvise, har sendt pasientene videre til leger uten samvittighetskvaler. Saken om 
fastlegers mulighet til å reservere seg mot henvisning og behandling ved alvorlige 
samvittighetskonflikter knyttet til liv og død, er derfor ikke et spørsmål om abortloven eller 
en debatt om aktiv dødshjelp, men et spørsmål om å gi den enkelte fastlege mulighet til ikke 
foreta slike henvisninger av samvittighetsgrunner. 
Tilføyelse som er foreslått i helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 tredje ledd om mulighet for 
fastleger til å reservere seg mot henvisning og behandling ved alvorlige 
samvittighetskonflikter knyttet til liv og død er derfor i samsvar med praksis gjennom 30 år, 
og vurdert av legeforening til ikke å være til hinder for befolkningens lovbestemte 
rettigheter. 
Endringer i helse- og omsorgstjenesten er en lovendring, og det er Stortinget som vedtar 
lovendringer. Etter at høringen om endringer i helse- og omsorgstjenesteloven og pasient og 
brukerrettighetsloven ble sendt ut, er saken blitt gjenstand for en bred rikspolitisk debatt. 
Diskusjonen har mellom annet gått på hvorvidt en ønsker å pålegge alle fastleger 
henvisningsplikt der den som oppsøker lege ønsker en henvisning til abortgrep, eller om 



legens samvittighetsgrunner skal gi mulighet for at legen kan henvise til ny time innen neste 
virkedag hos en kollega.  
Videre har debatten gått på om det skal åpne for at den enkelte kommune skal kunne avtale at 
fastlegen av samvittighetsgrunner kan reservere seg mot å henvise til abort, noe som vil gjøre 
svaret avhengig av bostedsadresse eller hva et flertall i kommunestyrene vil mene til en hver 
tid. 
 
Rådmannen legger frem saken uten forslag til vedtak, da dette er et spørsmål om 
kommunestyret vil gi en høringsuttalelse. Ut fra dette skisserer rådmannen to mulige 
forslag til vedtak:  
 
Frøya kommunestyre tar høringen til etterretning uten uttalelser. 
 
Eller 
 
Frøya kommunestyre viser til saksfremstillingen og går inn for endring i helse- og 
omsorgstjenesteloven og pasient og brukerrettighetsloven hjemles i lov eller forskrift, og 
ikke overlates til den enkelte kommune. 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Beathe  Sandvik Meland Arkiv:  G21   
Arkivsaksnr.:  14/279    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
FORHANDLINGER OM LEGEVAKTSENTRALEN I ORKDAL  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Ordfører gir på vegne av Frøya kommune forhandlingsutvalget fullmakt til å forhandle 
med St.Olavs Hospital om legevaktsentral. 
 
 
 
Vedlegg: 
 
Brev dat. 28.02.14 fra forhandlingsutvalget 
Fullmakt 
 
Saksopplysninger:   
 
Pr 25. februar 2014 har 17 kommuner avtale med St. Olavs Hospital (SOH)om 
legevaktsentral. SOH ønsker forhandlinger med kommunen om videre drift av sentralen. 
Någjeldende avtale er ingen kollektiv forpliktene avtale mellom SOH og kommunen. Dette 
medfører at hvis en eller flere av kommuner velger å trekke seg ut av sentralen så faller 
kostanden over på de gjenværende. Någjeldende avtal utløper 25. april 2014. 
 
Orkdalsregionen har tatt initiativ til å gå i forhandlinger med SOH og ha invitert inn den 
andre kommunen til let samarbeid. Forhandlingsmøte med SOH er satt til 10. april 2014. Før 
dette møtet vil forhandlingsutvalget ha fullmakt fra kommunene til å gå i forhandlinger. 
Likeledes ønskes en aksept for at utvalget går i forhandlingene med det formål å lage en 
kollektiv og forpliktende avtale kommunen imellom. 
 
Vurdering: 
 
Frøya kommune har ikke mulighet til å betjene legevaktsentral på egen hånd, slik lover og 
forskrifter krever. Derfor anbefaler rådmann at Frøya formannskap gir forhandlingsutvalget 
den fullmakt de behøver, for å forhandle for kommunen. 
 
 
 



 
 
 
 







 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Harriet Strand Arkiv:  039   
Arkivsaksnr.:  14/296    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Harriet Strand Arkiv:  039   
Arkivsaksnr.:  14/282    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Formannskapet 
 
 
ORDFØRERENS ORIENTERING  
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