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Orientering om varsling etter arbeidsmiljøloven  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 10.03.2021 10/21 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/156 - 10 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Saksopplysninger 
I januar 2020 ble det vedtatt endringer i varslingsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. 
Hensikten med endringene er å gjøre regelverket enklere å forstå og tolke både for 
arbeidstaker og arbeidsgiver. De nye reglene vil også legge større ansvar for håndtering av 
varsling på arbeidsgiver, og endringene gir flere grupper i arbeidslivet rett til å varsle. 
 
Etter endringene presiserer arbeidsmiljøloven § 2 A-1 (2) at kritikkverdige forhold er «forhold 
som er i strid med rettsregler, skriftlige etiske retningslinjer i virksomheten og etiske normer 
som det er bred tilslutning til samfunnet». Loven gir disse eksemplene på kritikkverdige 
forhold: 

1. fare for liv eller helse 
2. fare for klima eller miljø 
3. korrupsjon eller annen økonomisk kriminalitet 
4. myndighetsmisbruk 
5. uforsvarlig arbeidsmiljø 
6. brudd på personopplysningssikkerheten 

Etter arbeidsmiljøloven § 2 A-6 har arbeidsgiver ansvar for at virksomheten har rutiner for 
intern varsling. Rutinene skal oppfordre arbeidstakerne til å varsle om kritikkverdige forhold. 
De skal også beskrive framgangsmåten både for hvordan arbeidstakere kan varsle, og for 
hvordan arbeidsgiver skal håndtere og saksbehandle varsel. 
 
I møte 2.12.20 (sak 44/20) vedtok utvalget at de ønsker en orientering om hvordan 
kommunen forholder seg til lovendring vedrørende varslingsrutiner etter arbeidsmiljøloven. 
Kommunedirektøren orienterer om dette i dagens utvalgsmøte. 
 
 



  
Orientering om kommunalt næringsfond  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 10.03.2021 11/21 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/156 - 8 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering. 
 
Vedlegg 
Satsingsområder kommunalt næringsfond 
Vedtekter kommunalt næringsfond 
Saksfremlegg kommunalt næringsfond 
 
Saksopplysninger 
Utvalget ønsker en orientering om kommunens kriterier for tildeling av midler fra kommunens 
næringsfond (2.12.20, sak 44/20). 
 
Næringsrådgiver i kommunen, Nils Jørgen Karlsen, orienterer utvalget om dette i dagens 
møte.  
 
 
 



          Vedlegg 1 

 

 

Satsningsområder - kommunalt næringsfond – Frøya kommune 

Frøya kommune har et kommunalt næringsfond med formål å gi støtte til næringstiltak. I KST-

møte 23.05.2019 – sak 62/19 - ble følgende vedtatt: 

 

Kommunestyret oppretter et næringsfond på kr 1.500.000 pr år i planperioden, til sammen 

6.000.000 kr.  

 

Søknader behandles fortløpende så lenge det er midler tilgjengelig.  

Søknad til fondet må minimum inneholde presentasjon av forretningsidé, finansieringsplan og 

budsjett. Blått kompetansesenter AS er behjelpelig med å utforme søknad og svare på eventuelle 

spørsmål angående søknadsutformingen. Kontaktinfo BKS: e-post: benedicte@bksnorge.no / 

mobil: 918 97 539. For nærmere info om fondet, ta kontakt med Frøya kommune (tlf: 72 46 32 

00). 

Søknad sendes til Frøya kommune, postboks 152, 7261 Sistranda eller til 

postmottak@froya.kommune.no. Det blir også mulig å sende inn søknader digitalt. 

 

Fondet skal benyttes for å fremme næringsutvikling og har satsingsområder vedtatt i 

formannskap/ kommunestyre. 

 

✓ Nyskapende prosjekter med vekstpotensial 

✓ Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen 

✓ Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser 

✓ Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

✓ Tiltak som styrker fiskere 

 

 

Søknadene skal vurderes i lys av de prioriterte satsingsområdene. 

 

 

mailto:benedicte@bksnorge.no
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          Vedlegg 

 

Vedtekter - kommunalt næringsfond – Frøya kommune 
 

§ 1 Vedtektene omfatter  
 

Frøya kommune har et kommunalt næringsfond med formål å gi støtte til næringstiltak. I KST-

møte 23.05.2019 – sak 62/19 - ble følgende vedtatt: 

 

Kommunestyret oppretter et næringsfond på kr 1.500.000 pr år i planperioden, til sammen 

6.000.000 kr. 

 

Retningslinjene sier hvordan sakene prioriteres av Frøya kommune. 

 

§ 2 Formål  
 

Fondet skal benyttes til tiltak med det formål å fremme næringsutvikling i Frøya kommune.  

Fondsmidlene skal prioriteres til tiltak som er i tråd med satsningsområdene. 

Satsningsområdene kan endres i planperioden. 

 

§ 3 Støtteformer  
 

▪ Støtte gis som tilskudd 

▪ Midlene kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet (jfr. 

Kommunelovens §51) 

▪ Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat 

næringsvirksomhet 

 

§ 4 Støttevilkår  
 

▪ Samlet støtte skal ikke overstige 50% av prosjektets kapitalbehov 

▪ Det kan gis inntil 35% støtte til såkalte harde investeringer, f eks maskiner og inventar 

▪ Det kan gis inntil 50% støtte til såkalte myke investeringer, f eks innkjøp av ekstern 

ekspertise, konsulenter og egeninnsats 

▪ Det gis normalt ikke støtte til lett omsettelige investeringer, som f eks biler og 

datautstyr 

▪ Det anbefalte totale tilskuddsbeløpet bør ikke overstige 200.000 kr 

▪ Det skal ikke gis støtte til tiltak som allerede er gjennomført, normalt heller ikke 

dersom de er påbegynt. Fondet er derfor å anse som en motiverende og utløsende faktor 

for gjennomføring av tiltak. Frøya kommune kan sette vilkår for tilskuddet 

▪ Søknader kan avslås administrativt der søknader åpenbart ikke oppfyller kriteriene for 

fondet 

▪ Søker bør være bosatt i Frøya kommune og bedriften som det skal gis støtte til bør 

være registrert i kommunen 

▪ Det gis ikke tilskudd til drift. Dette gjelder også finansiering av kommunens ordinære 

oppgaver innenfor næringsutviklingsarbeid 

▪ Tilskudd kan gis til fellestiltak rettet mot flere bedrifter. Tilskuddsbeløp og %-vis støtte 

kan da overstige vilkårene for enkeltbedrifter 



▪ Ved tilsagn om midler må mottaker akseptere tilbud inne 3 måneder. Hvis tilbud ikke 

er akseptert innen tidsfristen kan tilbudet falle bort 

▪ Tilsagnet vil kunne bortfalle dersom planene som er grunnlaget for vedtak om støtte 

blir endret uten forhåndssamtykke fra kommunen 
 

§5 Forvaltning av fondet  
 

▪ Formannskapet forvalter fondet. Saksbehandler behandler søknader og innstiller til 

formannskapet med vurdering og anbefaling 

▪ Søknader med tilskuddsbeløp under 40.000 kr kan behandles og vedtas 

administrativt. Det påligger saksbehandler å informere formannskapet 

▪ Søknader blir vurdert og behandlet fortløpende  
 

§ 6 Utbetaling og rapportering  
 

▪ Dersom Frøya kommune ikke har mottatt anmodning om utbetaling innen ett år 

etter tilsagnsdato, faller tilbudet bort. Frøya kommune kan, etter skriftlig søknad i 

spesielle tilfeller, forlenge utbetalingsfristen. Dette behandles administrativt 

▪ 50% av tilsagnet kan utbetales som et forskudd når prosjektet er påbegynt. 

Resterende utbetales når sluttrapport og attestert regnskap foreligger, senest to år 

etter at søknaden er innvilget 

▪ Det kan gjøres unntak fra disse reglene med egne vedtak i den enkelte sak. Dette 

behandles administrativt 

▪ Dersom det oppstår forhold som er i strid med forutsetningene for støtten kan 

kommunen avgjøre at støtten skal avkortes og kreve støtten helt eller delvis 

tilbakebetalt. Søkeren har plikt til å varsle kommunen om slike forhold 
 

§ 7 Godkjenning av vedtekter  
 

Vedtekter for kommunalt næringsfond kan endres etter vedtak i Formannskapet.  

 

 

Vedtatt kommunestyret – Frøya kommune – 26.09.2019 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Nils Jørgen Karlsen Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 20/2582    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

Kommunalt Næringsfond 2021 - Frøya kommune 

Revidering av satsningsområder og presisering av fondets funksjon og vilkår 

 

 

Forslag til vedtak: 

::: Sett inn vedtak/forslag til vedtak under denne linja  

 

1. Kommunestyret holder vedtektene for Næringsfondet uendret 

2. Kommunestyret justerer satsningsområder som følger: 

a. Nyskapende prosjekter med vekstpotensial  

b. Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen  

c. Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser  

d. Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

e. Tiltak som styrker primærnæringene – fiskeri og gårdsbruk 

3. Kommunestyret utvider styringsdokumentet «satsningsområder» og pålegger 

administrasjonen å hensynta følgende faktorer i vurderingen av nye søknader:  

a. Konkurransevridning må diskuteres grundigere 

b. Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og 

grender 

c. Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring 

d. Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen 

e. Definisjonen av «lettomsettelige varer» skal skjerpes. Det skal legges inn en 

klausul om at det man investerer i, der man får tilskudd fra Næringsfondet, ikke 

kan selges i løpet av 2 år 

f. Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd. 

Hvordan har utviklingen vært. Hvor viktig var støtten fra Næringsfondet 

g. Tilskuddsmottakere skal inviteres til formannskapet – informere om hvordan 

bedriften har utviklet seg 

::: Sett inn vedtak/forslag til vedtak over denne linja  

 

... Sett inn vedlegg, saksopplysninger og vurdering under denne linja  

 

Vedlegg: 

 

• Vedtekter 



 

 

Saksopplysninger:   

 

Kommunalt næringsfond, med en ramme på 6.000.000 kr ble finansiert over Havbruksfondet. 

Vedtak ble fattet i kommunestyret i september 2019; vedtekter og satsningsområder. 

Fullstedige vedtekter ligger som vedlegg i saken. 

 

Vedtektene sier følgende: 

 

• Støtte gis som tilskudd 

• Midlene kan ikke nyttes som garantier for lån til næringsvirksomhet (jfr. 

Kommunelovens §51) 

• Det er ikke anledning til å benytte fondets midler til å tegne aksjer eller andeler i privat 

næringsvirksomhet 

Vedtektene definerer også vilkår for å motta støtte: 

 

• Samlet støtte max 50% av budsjett 

• 35% støtte til harde investeringer 

• 50% støtte til myke investeringer 

• Ikke støtte til lett omsettelige varer 

• Max tilskuddsbeløp: 200.000 kr 

• Motiverende og utløsende – ikke igangsatt før søknad sendes inn 

• Bosatt i Frøya kommune  

• Ikke tilskudd til drift 

• Tilskudd kan gis til fellestiltak 

• 50% forskudd  

Det er Formannskapet som forvalter fondet og som fatter vedtak om tilskudd. Søknader under 

40.000 kr behandles administrativt. Søknader blir vurdert og behandlet fortløpende. 

Blått kompetansesenter (BKS) har en rolle som støtteressurs i å skrive søknader. I de små 

bedriftene får de – i en søknadsprosess – hjelp til å strukturere tanker og ideer, planlegge og 

til strategisk utvikling.  

 

Økonomi 

Vi hadde et gjenstående beløp i det gamle næringsfondet. I løpet av 2020 ble det overført 

midler fra Orkdalsregionen (235.000 kr) samt ekstra statlige korona-midler øremerket 

kommunale næringsfond (978.706 kr).  

 

Prosjekt Navn   Saldo 

112016 Kommunalt næringsfond Gammel saldo - bundet driftsfond 334 568 

  Fra Havbruksfondet Disposisjonsfond 2020-2023 6 000 000 

  IB September 2019   6 334 568 

  Orkdalsregionen   235 000 

  Fylkeskommunen Korona   978 706 

   Totalt   7 548 274 

 



I sak 155/20 i kommunestyret, 10.12.2020 - Disponering av Havbruksfondet 2020 – ble det 

avsatt ytterligere 1.500.000 kr til Næringsfondet. 

 

Vedtatt støtte i 2019 beløper seg til 562.669 kr, hvor av det er utbetalt 413.308 kr, fordelt på 9 

søknader. 

Vedtatt støtte pr november 2020 beløper seg til 3.319.144 kr, hvor av det er utbetalt 1.464.425 

kr, fordelt på 30 søknader. Etter november 2020 har vi mottatt ca 10 nye søknader som ikke er 

behandlet. 

 

Gjeldende satsningsområder 

 

Fondet skal benyttes for å fremme næringsutvikling og satsingsområder er vedtatt: 

 

• Nyskapende prosjekter med vekstpotensial  

• Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen  

• Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser  

• Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser  

• Tiltak som styrker fiskere  

 

Diskusjon i Formannskapet - november 2020 

 

I formannskapets møte 24.11.2020 ble Næringsfondet diskutert. Administrasjonen 

presenterte gjeldende vedtekter og satsningsområder samt fondets utvikling siden 2019. Vi 

opplever en økende søknadsmengde. Administrasjonen fikk følgende tilbakemelding fra 

formannskapet: 

 

• Konkurransevridning må diskuteres grundigere 

• Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender 

• Maksimalt beløp på 200.000 er OK 

• Viktig at tilskuddet stimulerer til satsning og utvikling 

• Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring 

• Tilskuddet skal være utløsende 

• Hvor ofte kan man søke? Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke 

igjen 

• Definisjonen av «lettomsettelige varer» må skjerpes. Det skal legges inn en klausul 

om at det man investerer i, der man får tilskudd fra Næringsfondet, ikke kan selges i 

løpet av 2 år 

• Tilskuddsmottakere bør rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd. Hvordan 

har utviklingen vært. Hvor viktig var støtten fra Næringsfondet 

• Tilskuddsmottakere bør inviteres til formannskapet – informere om hvordan bedriften 

har utviklet seg 

• Vi bør avsette midler fra Havbruksfondet fortløpende 

• Næringsfondet bør ha fokus på unge søkere 

• Bedrifter i omstilling er interessant 

• Fortsatt fokus på primærnæringer – fiskeri og gårdsbruk 

• Det bør være balanse mellom tilskuddsbeløp og totalt fond 



 

Vurdering: 

 

Kommunedirektøren mener at vedtektene for Næringsfondet ivaretar kommunens intensjoner 

og foreslår at de holdes uendret. 

 

Kommunedirektøren foreslår at styringsdokumentet – satsningsområder – utvides og tar 

hensyn til de innspill som har fremkommet i prosessen. 

 

Kommunedirektøren foreslår en justering av satsningsområder: 

 

• Nyskapende prosjekter med vekstpotensial  

• Prosjekter som berører tiltak i den strategiske næringsplanen  

• Tiltak som skaper varige lokale arbeidsplasser  

• Tiltak som berører ungdoms-, innvandrer- og kvinnearbeidsplasser 

• Tiltak som styrker primærnæringene – fiskeri og gårdsbruk 

Kommunedirektøren foreslår videre at innspill fra formannskapet skal ligge til grunn for 

vurdering av søknader: 

 

• Konkurransevridning må diskuteres grundigere 

• Fondet bør ha fokus på distriktsutvikling, spesielt med tanke på Øyrekka og grender 

• Tilskudd skal primært gå til hovednæring og ikke binæring 

• Bedriften må vise på positiv utvikling før man kan søke igjen 

• Definisjonen av «lettomsettelige varer» må skjerpes. Det skal legges inn en klausul 

om at det man investerer i, der man får tilskudd fra Næringsfondet, ikke kan selges i 

løpet av 2 år 

• Tilskuddsmottakere skal rapportere til kommunen 3 år etter mottatt tilskudd. Hvordan 

har utviklingen vært. Hvor viktig var støtten fra Næringsfondet 

• Tilskuddsmottakere skal inviteres til formannskapet – informere om hvordan 

bedriften har utviklet seg 

• Bedrifter i omstilling er interessant 

 

... Sett inn vedlegg, saksopplysninger og vurdering over denne linja  

 

 

 



       
Utsettelse av forvaltningsrevisjon - Økonomistyring  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 10.03.2021 12/21 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 217, TI - &58 
Arkivsaknr 20/457 - 6 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget utsetter saken, og ber revisjonen gjenoppta revisjonsarbeidet i mai 2022. 
 
Vedlegg 
Status for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har bestilt en forvaltningsrevisjon av kommunens økonomistyring (2.12.20, 
sak 40/20). Undersøkelsen skal ta for seg budsjettprosessen, budsjettrapportering, og de 
ansattes kunnskap og kompetanse om budsjettering og rapportering. 
 
Kommunen har startet å bruke et nytt økonomisystem, «Fremsikt». Kommunen vil bruke det 
kommende året på opplæring og implementering av dette systemet. Økonomisjef i 
kommunen er også nylig tilsatt.  
 
Revisjonen har gjort alle forberedelser for å gjennomføre undersøkelsene på området, men 
anbefaler å utsette revisjonsarbeidet (se vedlagt brev). 
 
Vurdering 
Revisjonen vil få et ufullstendig og fragmentert datagrunnlag om de iverksetter en 
forvaltningsrevisjon av kommunes økonomistyring nå. Undersøkelsen bør utsettes til 2022, 
og da med oppstart i mai, når årsregnskapet er avlagt. På den måten får revisjonen mulighet 
til å undersøke budsjettprosessen gjennom hele 2021.  
 
Sekretariatet anbefaler kontrollutvalget å sette undersøkelsen på vent og be revisjonen starte 
opp arbeidet igjen i mai 2022.  
 
 

http://www.konsek.no/wp-content/uploads/2020/01/Protokoll-fra-kontrollutvalgets-mote-2.12.20-1.pdf


Fra: Arve Gausen <arve.gausen@revisjonmidtnorge.no> 
Sendt: 25. februar 2021 11:06 
Til: Helene Hvidsten 
Kopi: Tor Arne Stubbe 
Emne: Status gjennomføring - FR Økonomistyring Frøya kommune 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
Hei, vi sender en revidert statusrapportering for undersøkelsen grunnet dialog med administrasjonen og 
intern gjennomgang samt kommunens etablering av et nytt system knyttet til budsjettering og 
-oppfølging.  
 
Vi har planlagt undersøkelsen, utarbeidet kriterier og operasjonalisert disse samt utarbeidet 
spørreundersøkelsen til enhetsleder og sendt oppstartsbrev til kommunen. Vi var nå klar til å igangsette 
undersøkelsen med intervju og dokumentgjennomgang, etc. Etter at vi sendte oppstartsbrevet tok 
administrasjonen kontakt ved økonomisjef. Han fortalte at kommunen nå var i gang med å etablere et 
nytt system for budsjettering og budsjettoppfølging - Framsikt. -  
 
Følgende er gjennomført ifølge økonomisjef: Budsjettet for 2021 er lagt inn i systemet til enhetene og 
rammeområdene. Videre skal budsjettoppfølgingen i løpet av året foregå i dette systemet. Kommunen 
starter nå med opplæring av ansatte knyttet til Framsikt og videre må praksis for budsjettering og 
budsjettoppfølging etableres i kommunens systemer.  
  
Dette medfører at hvis vi starter undersøkelsen nå, får vi ikke relevant informasjon til undersøkelsen. 
Ansatte starter et opplæringsløp knyttet til det nye systemet både innen budsjettering og 
budsjettoppfølging. Økonomisjef er også ny i stillingen.  
 
Jeg vil på dette grunnlaget foreslå at undersøkelsen stoppes nå og igangsettes tidligst mai 2022, etter at 
årsregnskapet for 2021 foreligger.  
 
Jeg har etterspurt en fremdriftsplan knyttet til opplæring og etablering av Framsikt fra økonomisjef (ikke 
mottatt i skrivende stund). 
 
Ber om at kontrollutvalget blir forelagt denne informasjon til behandling.  
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Arve Gausen 
Forvaltningsrevisor 

 

M +47 404 96 309 |Teams <sip:arve.gausen@revisjonmidtnorge.no> 
 

 
 

Revisjon Midt-Norge SA, Brugata 2, 7715 Steinkjer  
W www.revisjonmidtnorge.no <http://www.revisjonmidtnorge.no/>  |  M +47 907 30 300  
 

https://pub.framsikt.net/2021/froya/bm-2021-%C3%B8konomiplan_2021-2024_vedtatt/%20%3chttps:/eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fpub.framsikt.net%2F2021%2Ffroya%2Fbm-2021-%25C3%25B8konomiplan_2021-2024_vedtatt%2F&data=04%7C01%7Carve.gausen%40revisjonmidtnorge.no%7C314644c21afe49da659408d8d7f45a9b%7C7043a6244090427ba0770406cdbfbfa2%7C0%7C0%7C637496791812375641%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=SwSPLJuVpPkWLuq72f%2FGRLnu%2Fmufgk1pR0clqkFw2vc%3D&reserved=0%3e


  
Bestilling av forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 10.03.2021 13/21 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 037, TI - &58 
Arkivsaknr 21/109 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget bestiller en forvaltningsrevisjon / eierskapskontroll av følgende tema / 
selskap:  
 
Kontrollutvalget ber revisor legge frem en prosjektplan med problemstilling, ressursramme og 
leveringstidspunkt til neste kontrollutvalgsmøte.  
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget har vedtatt plan for forvaltningsrevisjon og eierskapskontroll for perioden 
2020-2024. Utvalget har bestilt en forvaltningsrevisjon av kommunens økonomistyring, men 
prosjektet er utsatt til våren 2022. Som følge av utsettelsen bør utvalget bestille et nytt 
prosjekt i dagens møte. 
 
Byggesak er satt opp som prioritet nummer to i plan for forvaltningsrevisjon. I planen er 
prosjektet beskrevet slik:  
 
Saksbehandlingstiden for byggesøknader i kommunen overskrider i mange tilfeller fristene i 
plan- og bygningsloven. Det er stor restanse på byggesak og på dispensasjonssaker, og 
antall klagesaker har økt. Kommunen er sårbar som følge av lav bemanning. En 
forvaltningsrevisjon kan ta for seg kommunens etterlevelse av saksbehandlingsfrister etter 
bestemmelsene i plan- og bygningsloven. 
 
I plan for eierskapskontroll er DalPro AS første prioritet. En eierskapskontroll av selskapet 
kan ta for seg Frøya kommunes eierskap i selskapet, og kontrollere om dette er i tråd med 
lov og forskrift, kommunens vedtak og etablerte normer for god eierstyring. 
 
Kontrollutvalget står også fritt til å velge et annet område fra plan for forvaltningsrevisjon eller 
eierskapskontroll enn de to overnevnte.  
 
Vurdering 
Utvalget må vurdere hvilke område eller selskap det er størst behov for å få undersøkt. I 
bestillingen bør utvalget be revisjonen legge frem en prosjektplan hvor forslag til 
ressursramme og leveringstidspunkt fremgår. 
 
 



       
Aktuelt fra utvalgene 10.3.21  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 10.03.2021 14/21 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033 
Arkivsaknr 20/470 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar nytt fra utvalgene til orientering. 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget vedtok i sak 34/20 at utvalgets medlemmer følger hvert sitt politiske utvalg. 
Medlemmene gir en kort orientering om aktuelle saker.  
 
Kontrollutvalgets medlemmer vedtok denne ansvarsfordelingen: 
• Kommunestyre: Kai Ronny Arntzen 
• Formannskapet: Ola Vie 
• Hovedutvalg for allmenne- og tekniske tjenester: Paul Sandvik  
• Hovedutvalg for helse, omsorg, nav, oppvekst og kultur: Oddveig Todal 
• Administrasjonsutvalget og eldrerådet: Per Johan Gundersen 

 
 



       
Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 10.03.2021 15/21 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/112 - 1 
 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 
Vedlegg 
Aktuelle konferanser for kontrollutvalget i 2021 
Ettergodtgjøring i tre måneder 
Seks av ti overinvesterte før sammenslåing 
Skjøte, Frøya vgs 
Melding om politisk vedtak - Årsmelding 2020 
 
Saksopplysninger 
Følgende referatsaker bil bli presentert i dagens møte: 

1. Aktuelle konferanser for kontrollutvalget i 2021 
2. Ettergodtgjøring i tre måneder  
3. Seks av til overinvesterte før sammenslåing  
4. Skjøte for Frøya VGS 
5. Melding om politisk vedtak - Årsmelding 2020 

 
 
 



Aktuelle konferanser for kontrollutvalget i 2021 
 

NKRF - Kontrollutvalgskonferanse 2021 21. – 22.04.2021 (digital) 
https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2021 

Påmeldingsfrist 8. april 

 

FKT - Fagkonferanse og årsmøte 01. - 02.06.2021 Ålesund (kan bli digital) 
https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-arsmote-2021/ 
Påmeldingsfrist 6. april 

 

Konsek Trøndelag - Samling for kontrollutvalg 28.10.2021 

https://www.nkrf.no/kurs/nkrfs-kontrollutvalgskonferanse-2021
https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-arsmote-2021/


NKRFs Kontrollutvalgskonferanse 2021 

Fra/til 21.4—22.4 

Påmeldingsfrist 8.4 

Pris Kr 2 900 (kr 3 300 for ikke-medlemmer) Kr 1 900 pr. dag (kr 2 300 for 
ikke-medlemmer) Deltakere fra kommuner/fylkeskommuner hvor 
sekretariatstjenesten for kontrollutvalget ivaretas av virksomheter som 
er bedriftsmedlem i NKRF, oppnår medlemspris. Deltakerne får tilsendt 
lenke for pålogging til konferansen. 

Sted Nettbasert — krever tilgang til internett og pc e.l. 

Varighet 21.4.: 09.00 - 12.00 22.4.: 09.00 - 12.00 
 

Årets konferanse skiller seg ut – for den vil foregå i en helt spesiell situasjon – og den vil 
være digital. Hele landet er berørt av en pandemi. Selv om smitten varierer fra område til 
område, har alle på en eller annen måte erfaringer fra virkningene den har på samfunnet og 
enkeltmenneskene. Hvordan er det å være kontrollutvalg i en pandemi? 

Få med deg foredrag fra direktør Camilla Stolenberg, assisterende helsedirektør Espen 
Rostrup Nakstad og KS-leder Bjørn Arild Gram. Kontrollutvalgslederne i Bergen og 
Stavanger - Henning Warloe og Aleksander Stokkebø - vil fortelle om grep de har gjort i en 
helt spesiell situasjon. 

Noen/mange har også opplevd kriser på andre områder. Hvordan er egentlig beredskapen 
rundt om i Norge, men viktigst av alt: Hvordan oppleves det når livet snus på hodet på et 
øyeblikk? 

Det vil blant andre Elisabeth S. Aarsæther, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskap, og Anders Østensen, ordfører i Gjerdrum, fortelle mer om. 

Til å lede og summere opp konferansen har vi engasjert journalist og forfatter Mah-Rukh Ali, 
som også er medlem av Kommunesektorens etikkutvalg. 

Målgruppe 

Ledere og medlemmer av kontrollutvalg, kontrollutvalgssekretærer, revisorer, ordførere, 
kommunedirektører og ellers alle med interesse for kontroll, revisjon og tilsyn i kommunal 
sektor. 

 



 

Velkommen til fagkonferansen 2021, 1.-2. juni 

FKT planlegger med at den årlige fagkonferansen og årsmøtet arrangeres som en fysisk 
samling. Alternativet er å lage en digital produksjon som strømmes/sendes direkte til 
deltakerne. Deltakeravgiften vil da blir betraktelig redusert. Opplysninger om eventuelle 
endringer  legges ut fortløpende. 

Scandic Parken, Ålesund 

Om programmet: 

• Statsforvalteren i Møre og Romsdal åpner konferansen og det er naturlig at hun 
vil komme inn på samordning av statlige tilsyn og forvaltningsrevisjon 

• Vi satser på noe gjenbruk fra programmet fra juni 2020, blant annet om roller og 
rolleforståelse i den kommunale egenkontrollen.  Innlederne er fra fylket: ordfører, 
kommunedirektør og kontrollutvalgsleder. 

• Kommunalt barnevern i et internasjonalt søkelys 
• Habilitet i kommuner – kan vi snakke om rollekarusell?   Saker som har vært 

omtalt i media 
• Eierskapskontroll og kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskap og årsberetning 

(Hele programmet blir lagt ut her når det er klart) 

Om årsmøtet 

Kveldsprogrammet 

Godt gjemt i en av de få bydelene av Ålesund sentrum som overlevde bybrannen i 1904, 
i en oase av byhistoriske bygninger – i en nedlagt tranfabrikk i Molovegen, finner vi 

https://parkenhotel.no/
https://www.fkt.no/om-fkt/arsmote-2021/


Teaterfabrikken. Du kan glede deg til en utflukt til teaterfabrikken “Fabrikken med kultur 
på samlebåndet”.  Her skal vi oppleve Serveringsteateret 

Konferanseavgift: 

• Kr 6 900, (Ikke medlem kr 7 300) 
• Kr 5 500 uten overnatting (Ikke medlem kr 5 900) 
• Ekstra overnatting fra 31. mai -1. juni 2021: Kr 1 395 

Påmelding innen 6. april 

 

https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-arsmote-2021/ 

 

 

https://teaterfabrikken.no/kultur
https://teaterfabrikken.no/kultur
https://teaterfabrikken.no/serveringsteateret
https://www.fkt.no/konferanser/fagkonferanse-og-arsmote-2021/


Ettergodtgjøring i tre måneder 
Kommunal Rapport 22.02.2021, Jan Fridthjof Bernt, professor emeritus ved Universitetet i Bergen 
 
Hva er egentlig grensen for hvor lenge folkevalgte kan få ettergodtgjøring? 
 
SPØRSMÅL: For hvor lang tid kan kommunestyret gi ettergodtgjøring til folkevalgte? Her har 
jeg hørt to ulike svar, seks og tre måneder. 
 
SVAR: Dette har det oppstått en del misforståelser om, og i Bernt svarer 16. november glapp 
det også for meg. 
 
Dette skyldes at under lovbehandlingen strammet Stortinget inn bestemmelsen om slik 
ettergodtgjøring i kommunelovens § 8–6 i forhold til det departementet hadde foreslått. I 
proposisjonen (Prop. 46 L, 2017-2018) sto det i bestemmelsens første avsnitt: «Folkevalgte 
som har vervet som sin hovedbeskjeftigelse, kan søke om ettergodtgjøring for inntil seks 
måneder når de fratrer vervet.» 
 
Men under komitébehandlingen i Stortinget bemerket flertallet (alle partier unntatt Høyre og 
Fremskrittspartiet) at «en maksimal lengde på 6 måneder er mye mer enn lengden på 
alminnelig oppsigelsestid» og Stortinget strøk angivelsen av seks måneder som ramme for 
slik godtgjøring, og satte i stedet inn en bestemmelse om at kommunestyret eller fylkestinget 
fastsetter lengden på slik ettergodtgjøring i forskrift, men da ikke «utover alminnelig 
oppsigelsestid for fast ansatte i kommunen eller fylkeskommunen». 
 
Det betyr at det er det bestemmelsen i § 3.2.1 i Hovedtariffavtalen for kommunene som må 
legges til grunn: «Som hovedregel gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på 3 måneder regnet 
fra oppsigelsestidspunktet». 
 

https://www.kommunal-rapport.no/bernt-svarer/kommunestyret-ma-kunne-gi-regler-om-ettergodtgjoring-ogsa-for-andre-enn-heltidspolitikere/125899!/
https://lovdata.no/LTI/lov/2018-06-22-83/%C2%A78-6
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/prop.-46-l-20172018/id2593519/?ch=32
https://www.ks.no/globalassets/fagomrader/lonn-og-tariff/hovedtariffavtalen-1.5.2018-30.4.2020.pdf


Seks av ti overinvesterte før sammenslåing 
Kommunal Rapport 01.02.2021 
 
Hele 61 prosent av sammenslåtte fylker og kommuner investerte utover økonomiplanen, 
viser ny rapport som evaluerer kommune- og regionreformen. 
 
Til tross for at 69 prosent av fellesnemndene la føringer for investeringer i 
overgangsperioden før sammenslåing, investerte hele 61 prosent i skoler, kulturhus, 
sykehjem, idrettsanlegg og lignende. 
 
Det går fram av rapporten Erfaringer fra bruk av inndelingsloven og kommune- og 
fylkessammenslåinger som Agenda Kaupang har laget på oppdrag for KMD. 
 
Største utfordring 
I rapporten heter det at disse økonomiske disponeringene, som ikke var inkludert i 
økonomiplanen da sammenslåingen ble vedtatt, er den største utfordringen kommunene og 
fylkeskommunene melder om i tilknytning til overgangsfasen. 
 
Investeringene får naturlig nok konsekvenser for økonomien i den nye kommunen. Dette var 
investeringer som ikke var innbakt i de vedtatte økonomiplanene. 
 
Det viktigste funnet forskerne sitter igjen med er at det har gått bra. Kommune- og fylkes-
sammenslåingene har blitt gjennomført, de nye kommunene og fylkene er i drift, og de yter 
sine tjenester og utøver sine forvaltningsroller. Prosessen fram til sammenslåing har også 
fungert rimelig bra. 
 
Hadde syv case 
Rapporten er en såkalt erfaringskartlegging, med intervjuer av personer involvert i 
sammenslåingsprosessene i fylkeskommunene, kommunene og fylkesmannsembetene. 
Intervjuene skjedde i perioden juni til oktober 2020.  
 
Casekommunene var Asker, Kristiansand, Voss, Åfjord, Senja, Vestland og Viken, men 
spørreskjema gikk ut til alle sammenslåtte kommuner.  
 
Dokumenter og rapporter knyttet til sammenslåingene er gjennomgått. Det samme er 
erfaringssamlingene underveis i prosessen. 
 
Store forskjeller i kostnadsnivå 
Rapporten viser også: 

• Nesten 90 prosent av de sammenslåtte kommunene/fylkeskommunene har utarbeidet 
intensjonsavtaler. 

• Blant kommuner/fylkeskommuner med tvangsvedtak foreligger det i mindre grad slike 
avtaler. I spørreundersøkelsen svarer 57 prosent av disse at de ikke hadde en slik 
avtale/måldokument. 

• 64 prosent av kommunene/fylkeskommunene oppgir at det var vesentlige forskjeller i 
kostnadsnivå på tjenestene mellom partene i sammenslåingen. 

 
Kom ikke i mål 
Over halvparten av kommunene/fylkeskommunene sier at de i liten eller svært liten grad kom 
i mål med harmonisering av tjenestene før den nye kommunen/ fylkeskommunen var 
etablert. En fjerdedel svarer verken eller, mens en femtedel melder at de i stor grad har 
gjennomført harmonisering av tjenester.  
 
Årsakene til at de ikke kom i mål, oppgis å være tidsnød, kapasitetsutfordringer, store 
kulturforskjeller mellom partene og politiske uklarheter og omkamper. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ny-side/id2830408/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/ny-side/id2830408/


 
Alle er i mål med innplassering av ledere og medarbeidere i ny kommune/fylkeskommune. 
På spørsmål om i hvilken grad dette har vært utfordrende, svarer 38 prosent i stor grad, 
mens 45 prosent i svært liten eller liten grad erfarte utfordringer knyttet til dette. 
 
Gode råd 
Rapporten inneholder også råd om hvordan en sammenslåing bør gjennomføres, og hvilke 
utfordringer man støter på. 
− Det er gjort et stort arbeid i kommunene og fylkeskommunene som er slått sammen. Jeg 
håper erfaringene fra disse kommunene kan komme andre kommuner som vurderer 
sammenslåing til gode. Funnene i rapporten er et viktig innspill til departements evaluering 
av inndelingsloven og videre arbeid med kommunesammenslåinger, sier kommunalminister 
Nikolai Astrup (H) i en pressemelding. 
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Opplysningene i feltene  1-6  registreres i grunnboken

1. Elendommen(e)
Kommunenr. Kommunenayn Gnr. Bnr. bestenr. Seksjonsnr, Ideenandel

1620 FRØYA 21 226

2. Kjøpesum

Kr  1.000,- (tomt til v ideregående skole)
Omsetningstype

X 1 Fri*:: sahg
ise1!

2 em ne!vSl

Kjøpesummen er oppgiort pa avtalt mate

3. Sal sverdl/avgiftsg nal  3)

Kr  150.000,-

4. Overdras fra
Fødselsnr./Horetaksnr. (111/ sitfeg i Navn

AN Annet

Eksoro
3 onasjoo

L Landbruk
I.

 K Ott vei  X A Agnet

 Tvangs-
4 aL:koJon

Skone-
P—i 6 opeg;er

FRØYA KOMMUNE, 7260 SISTRANDA

8 Annet

5. Til
Fødselsnr./Foretaksnr. (11/7 sitter) Navn

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE, TRONDHEIM

6. StersIdite avtaler5)
Obs, Her paføres kun opplysninger som skal og kan tingly,es

Nr. 48 Pa lager Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 4-90

Skjøtel)
Fosee Sorenskriverembete
Reg, FEB. 2000

Degbokor:

Doknr: 684 Tinglyst: 14.022000 Emb. 063
STATENS KARTVERK FAST EIENDOM

Utlyst til salg pa det fne marked

Ja X Nei

ideell angel

looen anoei



Andre avtaler (som ikke skal tinglyses)

7. Kjøpers/erververs erklæring ved overdragelse av boligseksjon

Jeg/vi erklærer at mitt.'vart erverv av seksjonen ikke er I strid med bestemmelsen i § 10 fjerde ledd I lov av 4 mars 1983 nr. 7 (utdrag):
"Ingen kan erverve mer enn to seksjoner I samelet. Arbeidsgiver kan erverve flere seksjoner nar formalet er a iele ut til sine ansatte."

Sted. dato

Kjøpers.erververs underskrift Gjentas med maskin eHer blokkbokstaver

8. Erklæring om sivilstand m.v. 6)

Vi er gift med hverandre og
Jeg/vi er ugift(e) be e skal underskrive

9. Underskrifter og bekreftelser
Sted dato

SISTRANDA \DESEMBER 1994
Utsteders urkdertkrIft7) Gjentas med maskin eller blokkbokstaver

Jeg/vi bekrefter at utstederen(e) er over 18 ar, og har underskrevet eller vedkjent seg sin underskrift på dette dokument i mitt/
vårt nærvær. Jeg/vi er myndig(e) og bosatt i Norge.
1. vitneunder ift Gjentas med maskin eller blokkbokstaver

Adresse

2 vitneun rt, n

-r• //7

Adresse

Adresse

Adresse

,

HaQflPtte.r$ n "

7263 HAMARVIK

7260 SISTRANDA
Som ektefelle samtykker jeg i overdragelsen

Ektefellens underskrift

Jeg er gift, men overdragelsen gjelder ikke felles bolig. Heller ikke
er ektefellens eller be es ervervsvirke knyttet til eiendommen.

HAAKON PETTERSEN
OrrifØrer

ANDREAS KVINGEDAL

Gjentas med maskin eller blokkbokstaver

FRITZ MATHISEN

Gjentas med maskin eller blokkbokstaver

Jeg/vi bekrefter at utstederen(e) er over 18 år, og har underskrevet eller vedkjent seg sin underskrift på dette dokument i mitt/
vårt nærvær. Jeg/vi er myndig(e) og bosatt i Norge.

1. vitneunderskrift Gjentas med maskin eller blokkbokstaver

2. vitneunderskrift Gjentas med maskin eller blokkbokstaver



 

Postadresse Telefon Bankgiro  

7260 Sistranda 72 46 32 00 4312.15.29999  

 
 

 

 

Konsek  

v/ Helene Hvidsten 

 
 

 

Deres ref. Vår ref. Arkivsaksnr. Arkivkode Sted, dato 

 HEHV/2139 21/339 033 &14      Sistranda, 01.03.2021 

 

 

MELDING OM POLITISK VEDTAK - KONTROLLUTVALGETS 

ÅRSMELDING 2020  
 

 

Kommunestyret behandlet i møte 25.02.2021 sak 32/21. Følgende vedtak ble fattet: 

 

Kommunestyret tar kontrollutvalgets årsmelding 2020 til orientering.  

 

Enstemmig. 

 

 

 

 

Klagemuligheter: 

 

Dette vedtaket kan påklages. Rette klageinstans er: Kommunestyret. Klagefristen er 3 uker. Klagen 

sendes til Frøya kommune ved Helene Hvidsten som også, om ønskelig, vil gi nødvendig råd og 

veiledning. 

 

 

 

Med hilsen 

Frøya kommune 

 

 

Helene Hvidsten 

Kontrollutvalgets sekretær 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 

 

 



  
Eventuelt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 10.03.2021 16/21 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/112 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Saken legges fram uten forslag til vedtak. 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Godkjenning av møteprotokoll 10.3.21  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 10.03.2021 17/21 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE - 033, TI - &17 
Arkivsaknr 21/112 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget, 10.03.2021, godkjennes. 
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