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Orientering om kommunens økonomistyring  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 07.09.2022 24/22 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE-033 
Arkivsaknr 20/156 - 19 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
Saksopplysninger 
Våren 2020 bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon av kommunes økonomistyring. Av 
ulike årsaker ble prosjektet satt på vent. I dagens møte orienterer økonomisjefen om status 
for kommunens økonomistyring. I plan for forvaltningsrevisjon står det følgende:  
  
Det har i flere år vært utfordringer knyttet til Frøya kommunes økonomistyring. Kommunen 
hadde i 2018 et solid driftsresultat som lå godt over anbefalt nivå på 1,75 %. Samtidig har 
kommunen høy gjeldsgrad, noe som indikerer økte kapitalutgifter i årene fremover. Det har 
stadig vært avvik mellom budsjett og regnskap i kommunen. Områder som helse og omsorg, 
kultur og teknisk hadde i 2018 et vesentlig merforbruk i forhold til regulert budsjett. Velger 
kontrollutvalget å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunes økonomistyring kan det være 
relevant å undersøke i hvilken grad budsjettprosessen i kommunen bidrar til et realistisk 
budsjett, og om dette gir grunnlag for god økonomistyring. En revisjon kan også se på 
etablerte rutiner for rapportering og budsjettoppføling er formålstjenlig for god 
økonomistyring. Det vil også kunne være relevant å se på kommunens kapasitet og 
kompetanse på området, og om dette er tilstrekkelig til å utøve god økonomistyring. 
 
Vurdering 
På bakgrunn av informasjonen som blir gitt i dagens møte bør kontrollutvalget vurdere om 
det er grunnlag for å gjennomføre prosjektet. Utvalget skal vedta bestilling av 
forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll i sak 26/22. 
 
 



       
Orientering om kommunens aktivitetsplikt   
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 07.09.2022 25/22 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE-033 
Arkivsaknr 20/156 - 20 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar redegjørelsen til orientering.  
 
Saksopplysninger 
Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø. Dette innebærer at elevene skal ha et 
skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. For å sikre elevenes rett til et godt 
skolemiljø, har skolen en aktivitetsplikt etter oppl. § 9 A-4. Formålet med aktivitetsplikten er å 
sikre at skolene handler raskt og riktig når en elev ikke har det trygt og godt på skolen. 
  
Skolens aktivitetsplikt innebærer at:  
  

• Alle som arbeider på skolen har plikt til å følge med, gripe inn og varsle hvis de får 
mistanke om eller kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.  

• Alle som arbeider ved skolen skal varsle rektor dersom de får mistanke om eller 
kjennskap til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.  

• Ved mistanke skal skolen undersøke saken.  
• Skolen skal sørge for at involverte elever blir hørt. Elevens beste skal være et 

grunnleggende hensyn i skolen sitt arbeid.  
• Skolen skal lage en skriftlig plan når det skal gjennomføres tiltak i en sak. I planen 

skal det stå: 
o Hvilket problem tiltaket skal løse 
o Hvilke tiltak skolen har planlagt  
o Når tiltak skal gjennomføres  
o Hvem som er ansvarlig for gjennomføring av tiltakene  
o Når tiltakene skal evaluere 

• Skolen skal dokumentere hva som blir gjort for å oppfylle aktivitetsplikten, jf. oppl. § 9 
A-4 første til sjuende ledd.  

  
Kommunedirektøren orienterer om hvordan Frøya kommune jobber for å forebygge, og 
hvilke tiltak de har for å følge opp mobbesaker, herunder kommunens aktivitetsplikt.  
 
 



       
Forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll- valg av nytt prosjekt  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 07.09.2022 26/22 
         
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode  
Arkivsaknr 22/170 - 1 
 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget ber sekretariatet forberede en bestilling av forvaltningsrevisjon / 
eierskapskontroll av følgende tema til neste utvalgsmøte 
 
 
Vedlegg 
Utsettelse av forvaltningsrevisjon - Økonomistyring 
Status for gjennomføring av forvaltningsrevisjon 
 
Saksopplysninger 
Kontrollutvalget skal bestille en ny forvaltningsrevisjon eller eierskapskontroll. I inneværende 
valgperiode har kontrollutvalget totalt 1360 timer til forvaltningsrevisjon, eierskapskontroll og 
andre undersøkelser. Utvalget har 355 timer gjenstående, noe som gjør at utvalget har 
ressurser til å bestille en undersøkelse.  
  
Våren 2021 bestilte kontrollutvalget en forvaltningsrevisjon av kommunens økonomistyring. 
Da utvalget bestilte dette hadde kommunen nettopp startet med å bruke et nytt 
økonomisystem, “Fremsikt”, og det var tilsatt ny økonomisjef. I dagens møte har 
økonomisjefen orientert om status for kommunens økonomistyring. Om utvalget ikke lenger 
ønsker å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av økonomistyring, kan utvalget velge et annet 
område i planen. Det er ikke gjennomført en forvaltningsrevisjon av økonomisk sosialhjelp og 
grunnskole. 
 
Forvaltningsrevisjon 
I planen står det følgende om økonomisk sosialhjelp:  
 
Behovet for en forvaltningsrevisjon innenfor økonomisk sosialhjelp er høyt. De siste årene 
har det vært en stor økning i behovet for økonomisk sosialhjelp hos unge mottakere. NAV 
Frøya viser til at antall søknader om økonomisk sosialhjelp er tredoblet de siste ti årene. 
Økonomisk sosialhjelp utøves i samarbeid med Hitra og styres av et interkommunalt styre. I 
en forvaltningsrevisjon kan det være relevant å se på ivaretakelsen av aktivitetskrav til 
sosialhjelpsmottakere under 30 år, og kartleggingen av deres arbeidsevne. 
  
Om grunnskole står det følgende:  
 
Gjennomsnittlig grunnskolepoeng for elever på Frøya er vesentlig lavere enn 
landsgjennomsnittet og elevene har et lavt mestringsnivå. I kommunen er det mange 
flerspråklige elever, og det er en utfordring å gi disse tilrettelagt undervisning. Samtidig får 
flere elever spesialundervisning, men dette er i hovedsak på ungdomsskolen. 
Administrasjonen viser til at kommunen hadde vært tjent med tidligere innsats. Kommunen er 
knyttet til veiledningstjenesten «tidlig innsats» gjennom utdanningsdirektoratet. 
Fylkesmannen gjennomfører også tilsyn så lenge grunnskolepoengene er lave. Det er flere 
relevante innfallsvinkler til en forvaltningsrevisjon på område. En revisjon kan se på hvordan 
bestemmelsene i opplæringsloven etterleves innenfor kvalitet i tjenesten, krav til kompetanse 
og/eller tilpasset opplæring. 
  



Forslagene til vinkling for temaene er ikke bindende, og kontrollutvalget står fritt til å gjøre 
endringer og foreslå problemstillinger.  
  
Eierskapskontroll 
Kontrollutvalget har også mulighet til å bestille en eierskapskontroll. Eierskapskontroll 
innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser gjør dette i samsvar 
med lov og forskrift, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for god eierstyring. I 
plan for eierskapskontroll er disse selskapene/ områdene satt opp:  

• DalPro AS 
• Trondheim Havn IKS 
• Eierstyring i Frøya kommune  
• ReMidt AS 

  
Konklusjon 
Kontrollutvalget anbefales å bestille et nytt prosjekt. Om utvalget ikke mener at det er 
grunnlag for å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens økonomistyring, kan de bestille 
en forvaltningsrevisjon av økonomisk sosialhjelp eller grunnskole. Kontrollutvalget kan 
eventuelt vurdere å bestille en eierskapskontroll. Utvalget kan be sekretariatet utarbeide en 
sak om bestilling til neste kontrollutvalgsmøte.  
 
 



       
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 
 
 
Behandling: 
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor, Arve Gausen, orienterte og svarte på spørsmål fra 
utvalget.  
 
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.  
 
Vedtak: 
Kontrollutvalget utsetter saken, og ber revisjonen gjenoppta revisjonsarbeidet i mai 2022. 
 
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
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Plan for 
forvaltningsrevisjon 
2020-2024 

Frøya kommune  
Vedtatt i kommunestyret 28.05.20 sak 24/20 
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Om forvaltningsrevisjon1 
Kontrollutvalget skal påse at det utføres forvaltningsrevisjon av kommunens virksomhet og 
av selskaper kommunen har eierinteresser i. Forvaltningsrevisjon er systematiske 
vurderinger av økonomi, produktivitet, regeletterlevelse, måloppnåelse og virkninger ut fra 
kommunestyrets vedtak.  

Plan for forvaltningsrevisjon 
Forvaltningsrevisjon er et sentralt virkemiddel i kontrollarbeidet, det er også det mest 
kostnadskrevende. Forvaltningsrevisjon bør av den grunn brukes mest mulig planmessig og 
målrettet. For å finne fram til områdene med høyest risiko er planen basert på revisors risiko- 
og vesentlighetsvurderinger. I tillegg har kontrollutvalget fått innspill fra administrativ og 
politisk ledelse, hovedtillitsvalgte og hovedverneombudet. 
Kontrollutvalget har arbeidet med planen våren 2020. Risikobildet i kommunen vil vanligvis 
endre seg over tid, derfor kan behovet for enkelte av de prioriterte forvaltningsrevisjonen falle 
bort. For å ta høyde for eventuelle endringer har kontrollutvalget prioritert flere områder enn 
det har ressurser til å gjennomføre. Kontrollutvalget vil vurdere om det er nødvendig å rullere 
planen midt i planperioden.  

Ressurser 
I fireårsperioden 2020-2024 disponerer kontrollutvalget 1360 timer til forvaltningsrevisjon, 
eierskapskontroll og andre undersøkelser.  

Gjennomføring og rapportering 
Forvaltningsrevisjonene gjennomføres av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA, etter 
bestilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget godkjenner revisors prosjektplan før oppstart. 
Etter fullført forvaltningsrevisjon rapporterer revisor til kontrollutvalget. Kontrollutvalget legger 
rapporten fram for kommunestyret med innstilling til vedtak. 
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp og rapportere 
om oppfølgingen til kommunestyret2. Rapporteringen skjer vanligvis gjennom 
kontrollutvalgets årsrapport, men kan i enkelte tilfeller gå som egen sak til kommunestyret. 

Prioriterte områder for forvaltningsrevisjon 
Kontrollutvalgets prioriteringer går fram av oversikten på neste side. I oversikten gis det også 
forslag til hvilke spørsmål forvaltningsrevisjonen bør gi svar på. Forslag til 
spørsmål/vinkling/innretningen er ikke bindende for kontrollutvalget.  

 

  

 

1 Jf. kommuneloven §§ 23-2 c og 23-3.  
2 Jf. forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5. 
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Prioritert 
område/selskap 

Forslag til spørsmål/vinkling/innretning 

1. Økonomistyring  

Det har i flere år vært utfordringer knyttet til Frøya kommunes 
økonomistyring. Kommunen hadde i 2018 et solid driftsresultat 
som lå godt over anbefalt nivå på 1,75 %. Samtidig har 
kommunen høy gjeldsgrad, noe som indikerer økte 
kapitalutgifter i årene fremover. Det har stadig vært avvik mellom 
budsjett og regnskap i kommunen. Områder som helse og 
omsorg, kultur og teknisk hadde i 2018 et vesentlig merforbruk i 
forhold til regulert budsjett.  
 
Velger kontrollutvalget å bestille en forvaltningsrevisjon av 
kommunes økonomistyring kan det være relevant å undersøke i 
hvilken grad budsjettprosessen i kommunen bidrar til et realistisk 
budsjett, og om dette gir grunnlag for god økonomistyring. En 
revisjon kan også se på etablerte rutiner for rapportering og 
budsjettoppføling er formålstjenlig for god økonomistyring. Det 
vil også kunne være relevant å se på kommunens kapasitet og 
kompetanse på området, og om dette er tilstrekkelig til å utøve 
god økonomistyring.  

 

2. Byggesak  

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.   
 

3. Økonomisk 
sosialhjelp 

Behovet for en forvaltningsrevisjon innenfor økonomisk 
sosialhjelp er høyt. De siste årene har det vært en stor økning i 
behovet for økonomisk sosialhjelp hos unge mottakere. NAV 
Frøya viser til at antall søknader om økonomisk sosialhjelp er 
tredoblet de siste ti årene. Økonomisk sosialhjelp utøves i 
samarbeid med Hitra og styres av et interkommunalt styre.  
 
I en forvaltningsrevisjon kan det være relevant å se på 
ivaretakelsen av aktivitetskrav til sosialhjelpsmottakere under 30 
år, og kartleggingen av deres arbeidsevne.  
 

4. Grunnskole 

Gjennomsnittlig grunnskolepoeng for elever på Frøya er 
vesentlig lavere enn landsgjennomsnittet og elevene har et lavt 
mestringsnivå. I kommunen er det mange flerspråklige elever, 
og det er en utfordring å gi disse tilrettelagt undervisning. 
Samtidig får flere elever spesialundervisning, men dette er i 
hovedsak på ungdomsskolen. Administrasjonen viser til at 
kommunen hadde vært tjent med tidligere innsats. Kommunen 
er knyttet til veiledningstjenesten «tidlig innsats» gjennom 
utdanningsdirektoratet. Fylkesmannen gjennomfører også tilsyn 
så lenge grunnskolepoengene er lave.  
 
Det er flere relevante innfallsvinkler til en forvaltningsrevisjon på 
område. En revisjon kan se på hvordan bestemmelsene i 
opplæringsloven etterleves innenfor kvalitet i tjenesten, krav til 
kompetanse og/eller tilpasset opplæring.  
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5. Avvikssystem  

Kommunen har kvalitets- og avvikssystem som benyttes for å 
identifisere områder for forbedring i kommunen. Av kommunens 
egne rapporter går det frem at disse systemene brukes i 
varierende grad. En forvaltningsrevisjon kan belyse hvorvidt det 
er etablert en felles forståelse for hvordan systemet skal brukes, 
hvordan avviksmeldingene håndteres og hvordan systemet blir 
brukt i forbedringsarbeidet. Det er sannsynligvis hensiktsmessig 
å begrense forvaltningsrevisjonen til ett tjenesteområde, og da 
helse og omsorg. 
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Plan for 
eierskapskontroll 
2020-2024 

Frøya kommune  
Vedtatt i kommunestyret 26.11.20 sak 129/20 
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Om eierskapskontroll1 
Kommunestyret har det overordnede ansvaret for hele kommunens virksomhet, også den 
som drives av de kommunaleide selskapene. Kommunestyrets styring av disse selskapene 
skjer gjennom selskapets eierorgan. 
Kontrollutvalget skal på vegne av kommunestyret påse at det føres kontroll med kommunens 
eierinteresser i selskaper.  
Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om den som utøver kommunens eierinteresser gjør 
dette i samsvar med lov og forskrift, kommunestyrets vedtak og anerkjente prinsipper for god 
eierstyring2. 

Plan for eierskapskontroll 
Eierskapskontroll er et sentralt virkemiddel i kontrollarbeidet. Eierskapskontroll bør av den 
grunn brukes mest mulig planmessig og målrettet.  
Kontrollutvalget har arbeidet med planen høsten 2020. For å finne fram til selskap med 
høyest risiko er planen basert på revisors risiko- og vesentlighetsvurderinger. I tillegg har 
kontrollutvalget fått innspill eierrepresentant (ordfører). 
Risikobildet i kommunen og selskapene vil vanligvis endre seg over tid, og behovet for 
enkelte av de prioriterte eierskapskontrollene kan derfor falle bort. For å ta høyde for 
eventuelle endringer har kontrollutvalget prioritert flere eierskapskontroller enn det har 
ressurser til å gjennomføre. Kontrollutvalget vil vurdere om det er nødvendig å rullere planen 
midt i planperioden.  

Ressurser 
I fireårsperioden 2020-2024 disponerer kontrollutvalget 1020 timer til eierskapskontroll, 
forvaltningsrevisjon og andre undersøkelser.  

Gjennomføring og rapportering 
Eierskapskontrollene gjennomføres av kommunens revisor, Revisjon Midt-Norge SA, etter 
bestilling fra kontrollutvalget. Kontrollutvalget godkjenner revisors prosjektplan før oppstart. 
Etter fullført eierskapskontroll rapporterer revisor til kontrollutvalget. Kontrollutvalget legger 
rapporten fram for kommunestyret med innstilling til vedtak. 
Kontrollutvalget har ansvar for å påse at kommunestyrets vedtak blir fulgt opp og rapportere 
om oppfølgingen til kommunestyret3. Rapporteringen skjer vanligvis gjennom 
kontrollutvalgets årsrapport, men kan i enkelte tilfeller gå som egen sak til kommunestyret. 

Prioriterte selskaper for eierskapskontroll 
Kontrollutvalgets prioriteringer går fram av oversikten på neste side.  

 

  

 

1 kommuneloven §§ 23-2 c og 23-4.  
2  KS anbefalinger om eierstyring, selskapsledelse og kontroll: 
https://www.ks.no/contentassets/fb95418a8bab40d69235844e212abb6f/ks-anbefalinger-eierstyring_digital.pdf  
3 forskrift om kontrollutvalg og revisjon § 5. 

https://www.ks.no/contentassets/fb95418a8bab40d69235844e212abb6f/ks-anbefalinger-eierstyring_digital.pdf
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Prioritert tema/selskap Eksempel på innretning 

1. DalPro AS 

 
DalPro As ble stiftet i 1988 og har som formål å være et redskap 
for kommunene Hitra (eier 51 %) og Frøya (eier 49 %) i arbeidet 
med tiltak for yrkeshemmede. Selskapet har stor omsetning og er 
en vesentlig investering for kommunen.  
 
En eierskapskontroll kan ta for seg Frøya kommunes eierskap i 
DalPro AS, og kontrollere om dette er i tråd med lov og forskrift, 
kommunen vedtak og etablerte normer for god eierstyring. 
 

2. Trondheim Havn 
IKS 

 
Frøya kommune er medeier i Trondheim Havn IKS (0,09 %). Det 
er en rekke trønderske eierkommuner som delt ansvar for 
selskapet. Driftsinntekter i 2018 var på kr 152 millioner.  
 
Det kan være hensiktsmessig å undersøke Frøya kommunes 
eierskap i selskapet. Revisjonen kan undersøke om eierskapet er 
i tråd med lov og forskrift, samt i tråd med kommunens 
eiermelding- og strategi.  
 

3. Eierstyring i Frøya 
kommune 

 
Frøya kommune har store verdier og ansvar lagt til selskap som 
kommune eier. En generell kontroll av kommunens eierstyring vil 
kunne gi kontrollutvalget og kommunestyret oversikt over i hvilken 
grad kommunen har et bevisst og aktivt forhold til sine eierskap.  
 
Revisjonen kan undersøke om kommunes eierskap utøves i tråd 
med lov og forskrift, og om eiermelding- og strategi er i tråd 
etablerte normer for god eierstyring.  
 

4. ReMidt AS 

 
ReMidt AS er et interkommunalt selskap med 17 
eierkommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal. Selskapet 
ble opprettet i januar 2020. En eierskapskontroll av 
selskapet vil kunne være aktuelt mot slutten av 
planperioden.  
 
En kontroll av ReMidt AS kan se på Frøya kommunes 
eierskap i selskapet, og om dette er i tråd med lov og 
forskrift, og kommunes vedtak og forutsetninger, etablerte 
normer for god eierstyring og selskapsledelse.  
 

 

 



       
Referatsaker  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 07.09.2022 27/22 
    
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE-033, TI-&17 
Arkivsaknr 22/168 - 2 
 
Forslag til vedtak 
Referatsakene tas til orientering.  
 
Vedlegg 
Internrevisjon Uttian prosess 
Vedtak i kommunestyrets sak 110-22 
Eierskapsmelding for Frøya kommune - 2022 
 
Saksopplysninger 
Følgende referatsaker blir presentert i møtet:  

• Internrevisjon Uttian Næringspark 
• Vedtak i kommunestyret sak 110/22 
• Eierskapsmelding Frøya kommune 2022 
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Notat 
 
 
 
 
Dato 22.04.2022 

Til Kommunedirektøren/Frøya kommune 

Fra Advokat Karl Bj. Olsen 

Tema Div. forhold knyttet til reguleringsplan Uttian 

 

            
 
1 Innledning 
Vi er kontaktet i forlengelsen av arbeidet med reguleringsplanen på Uttian som senere ble 
underkjent av KMD. Under arbeidet med planen ble det også gjort et betydelig arbeid for å 
kunne realisere formålet med planen, nemlig etablering av et næringsområde. Arbeidet besto 
hovedsakelig i å sikre rettigheter til området – som var eid av private, samt forhandlinger 
med aktuelle interessenter som ønsket å etablere seg på området. Det ble også gjort avtale 
med entreprenør for opparbeidelse av arealet. Som følge av at reguleringsplanen ikke ble 
endelig godkjent av departementet var arbeidet og kontraktene fånyttes og kommunen har 
pådratt seg en god del kostnader.  
 
Fra politisk hold er det stilt spørsmål om Frøya kommune er pådratt unødvendige utgifter i 
tilknytning til realiseringen av planlagt næringsområde. 
 
For vår vurdering har vi hatt tilgang til de vedtak som er fattet i saken samt en god del 
ytterligere dokumentasjon – som viser den formelle behandlingen av de forskjellige forhold. 
Det er dokumentene som danner grunnlaget for vår vurdering. 
 
Vi har også fått inntrykk av at det underveis var et sterkt ønske om å realisere formålet med 
planen raskt, kanskje særlig med utgangspunkt i at bedrifter hadde meldt interesse om 
etablering på området og hvor det var viktig å legge til rette for dette. 
 
Vi kjenner heller ikke til hva det muntlig kan være orientert om og som eventuelt kan ha 
dannet grobunn for en oppfatning av at de tiltak som ble gjennomført hadde politisk 
forankring. Vi ser av dokumentene at det skulle etableres et «forhandlingsutvalg», men noen 
dokumentasjon rundt utvalgets arbeid som eventuelt kunne kastet lys over saken. 
 
 
2 Kort kronologi 
2.1 Oppstarten - 2018 
Oppstarten av reguleringsarbeidet på Ellingsholmen skriver seg fra 2018 da formannskapet 
besluttet følgende (sak 158/18 – mulighetsstudie næringsareal Uttian) 
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I forlengelsen av dette vedtaket ble arbeidet med grunnerverv satt i gang, og noe senere 
startet prosessen med å finne entreprenør som kunne utføre anleggsarbeidene 
(anbudskonkurransen). 
 
2.2 Reguleringsplan 1 - vedtatt 26.09.2019 
Parallelt med arbeidet med kommuneplanen ble det også arbeidet med en ny 
reguleringsplan for næringsområdet på Uttian.  
 
I Fylkesmannens innspill til varselet om oppstart av planarbeidet (brev 05.03.2019) var 
forholdet til hubro ikke nevnt. Fokuset lå i hovedsak på arealets størrelse, utfylling i sjø mv. 
 
Etter at planen var lagt ut til offentlig ettersyn sendte Fylkesmannen uttalelse ved brev dat. 
20.08.2019. Uttalelsen inneholdt bl.a. en innsigelse knyttet til naturmangfold, slik: 
 

Fylkesmannen fremmer med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-8 og rundskriv T-
2/16, pkt 3.11 og Naturmangfoldloven §§ 7 og 8 innsigelse til reguleringsplanen inntil 
det foreligger tilstrekkelig kunnskap til å vurdere konsekvensene av de foreslåtte 
tiltakene. 

 
Innsigelsen avfødte kontakt og korrespondanse mellom kommunen og Fylkesmannen. Bla 
annet ble det fra Fylkesmannens side etterlyst en utdyping av forhold rundt «fugl», herunder 
om «…planområdet kan ha noen verdi for fugl, …» (epost fra Fm datert 27.08.2019). 
 
Fylkesmannens spørsmål ble svart opp av kommunen ved brev av 30.08.2019. Hubro var 
ikke konkret nevnt i kommunens tilbakemelding. 
 
Etter at relevante avklaringer var gjort trakk Fylkesmannen innsigelsen. Varsel om at 
innsigelsen ville bli trukket ble først sendt pr epost 05.09 og ble senere fulgt opp pr brev 
24.09.2019.  
 
2.3 Vedtak om grunnerverv og opparbeidelse – 26.09.2019 
I forlengelsen av at reguleringsplanen ble vedtatt fattet kommunestyret følgende vedtak: 
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Vi har forstått det slik at det er dette vedtaket som anføres som grunnlag for å iverksette og 
gjennomføre nødvendig grunnerverv for gjennomføring av det planlagte næringsområdet, og 
for etablering av kontrakt med entreprenør for opparbeidelse av arealet. 
 
2.4 KPA vedtatt 23.10.2019 
Næringsområdet på Uttian var innarbeidet ved revisjonen av KPA, opprinnelig med et større 
areal. I samordnet uttalelse datert 24.04.2019 la Fylkesmannen inn diverse innsigelser mot 
planforslaget, også i forhold til det planlagte næringsområdet N6, men hubro var ikke konkret 
nevnt. 
 
Ved 2. gangs behandling den 23.10.2019 var området N6 redusert til omtrent tilsvarende det 
som nå er regulert og planen ble vedtatt uten ytterligere innsigelse. Innsigelsen var således 
frafalt. 
 
2.5 Grunnerverv – oktober 2019 - februar 2020 
Alle kontraktene er undertegnet av grunneierne i perioden okt. – des. 2019 (bortsett fra en i 
april 2020). 
 
Alle kontraktene er undertegnet av ordfører den 13.02.2020 (bortsett fra en i nov. 2020) 
 
2.6 Avtale om opparbeidelse - mars 2020 
Etter forutgående anbudsrunde ble det signert kontrakt med KN Entreprenør AS den 20 og 
26.03.2020. Kontraktsum kr 16 015 749 ex mva. 
 
Konkurransen om oppdraget ble gjennomført i god tid før 26.09.2019 og etter hva vi forstår 
var tilbyder valgt da vedtaket var fattet. Vedtaket vedrørte finansieringen. 
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2.7 Klage – opphevelse - 24.04.2020 
Kommunens planvedtak ble senere opphevet etter klage. 
Fylkesmannens opphevelse av planvedtaket var begrunnet i at vesentlige opplysninger i 
saken – som kan ha virket bestemmende for planvedtaket – ikke hadde kommet frem i 
saken. Av den grunn fant Fylkesmannen at planvedtaket var ugyldig, jfr. fvl § 41. 
 
De vesentlige opplysninger det siktes til er innholdet i epost fra Pearson den 09.09.2019 om 
at «Utvikling av et industriområde ved Uttian, som høyst sannsynlig vil forringe kvaliteten for 
en rekke av hubroens vanligste byttedyr i området, vil dermed være svært uheldig for den 
lokale hubropopulasjonen på Frøya.» 
 
2.8 Reguleringsplan 2 vedtatt (mot innsigelse) - 26.11.2020 
Reguleringsplan 1 og reguleringsplan 2 er samme plan med identisk kart og bestemmelser.  
 
Etter at planvedtaket var opphevet ble planen tatt opp til ny behandling. Det ble i den 
forbindelse utført ytterligere sakkyndige utredninger knyttet til mulige konsekvenser for arter 
og naturmangfold og i forhold til naturmangfoldloven § 12, i håp om å kunne å imøtegå 
Fylkesmannens begrunnelse for å oppheve det opprinnelige planvedtaket. 
 
Etter vedtak om utlegging til offentlig ettersyn sendte Fylkesmannen innsigelse mot planen 
ved brev datert 24.08.2020. 
 
Mekling ble gjennomført hos statsforvalteren 12.02.2021, men førte ikke til at innsigelsen ble 
løst. 
 
Kommunen vedtok reguleringsplanen – mot innsigelsen – den 27.05.2021. 
 
2.9 Opphevelse av planen – 10.01.2022 
Etter forutgående behandling, inkl. befaring opphevet KMD planvedtaket. 
 

 
 
2.10 Oppsummering 
Sammenstillingen ovenfor viser at reguleringsplanen for Uttian var gjenstand for omfattende 
behandling, også politisk. Sammenstillingen viser også at det ble inngått avtaler om erverv 
av grunn før reguleringsvedtaket var endelig (under klagebehandling), og at det – før det 
forelå et endelig reguleringsvedtak – ble inngått avtale med entreprenør om opparbeidelse 
av arealet. 
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3 Erverv av grunn 
3.1 Innledning 
Vi har fått opplyst at grunnervervet er forestått av det innleide firmaet Dekar, som også har 
utferdiget kontraktene. 
 
Vedtatt (ikke godkjent) plan hadde slik avgrensning: 
 

 
 
Erverv av grunn har omfattet Ellingsholmen og Litlørsøya i sin helhet.  
 

 
 
Bakgrunnen for at øyene er ervervet i sin helhet skyldes formodentlig et ønske fra 
grunneierne, som vi antar har satt dette som vilkår for å inngå en frivillig avtale.  
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Slik vi oppfatter det er dette øyer som ligger i sameie mellom en rekke eiendommer – og det 
foreligger et større antall kjøpekontrakter som omhandler ideelle andeler av øyene. Vi har 
ikke sett nærmere på dette og har tatt utgangspunkt i de kontraktene som foreligger. 
 
Kontraktene ser ut over å være ens for alle, med mindre avvik uten betydning her.  
 
Alle kontraktene er undertegnet av grunneier i perioden okt. – des. 2019 (bortsett fra en i 
april 2020). 
 
Alle kontraktene er undertegnet av ordfører den 13.02.2020 (bortsett fra en i nov. 2020) 
 
 
4 KN Entreprenør AS 
Anbudskonkurranse (offentlig anskaffelse) om opparbeidelse av næringsområdet ble – etter 
en tids forberedende arbeider - satt i gang på sommeren 2019, før reguleringsplanen var 
endelig vedtatt. Det var imidlertid ikke den gang stor grunn til å tro at reguleringsplanen ville 
bli underkjent.  
 
I konkurransegrunnlaget var det lagt til grunn følgende fremdrift: 
 

 
 
I konkurransen var det tatt følgende forbehold: 
 
1.5 Forbehold om tillatelser eller finansiering 
Oppdragsgiver gjør oppmerksom på at gjennomføringen av prosjektet er avhengig av at 
prosjektet får tilfredsstillende finansiering og myndighetenes godkjenning. Tilbyder kan ikke 
kreve erstatning dersom konkurransen skulle blir avlyst som følge av bortfall av vedtatt 
finansiering, godkjenning eller annen saklig grunn. 
 
Etter gjennomført konkurranse ble det undertegnet kontrakt med KN Entreprenør AS den 20 
og 26.03.2020. Kontraktsum kr 16 015 749 ex mva. Kontrakten var en ordinær kontrakt i 
henhold til Norsk Standard 8405 og innehold ingen bestemmelser eller forutsetninger knyttet 
til reguleringsplanarbeidet.  
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I og med at reguleringsplanen senere ikke ble godkjent måtte de arbeider som var bestilt 
avbestilles – og håndteringen av en slik avbestilling er regulert i den aktuelle 
standardkontrakten. Avbestilling innebærer at entreprenøren har krav på betaling for utførte 
arbeider, i tillegg til tapt fortjeneste. Det pågår pt forhandlinger rundt dette oppgjøret, men vi 
kjenner ikke detaljene i dette. 
 
 
5 Skarsvåg Boats AS og Servicebrygga AS 
For oss ser det ut til at det ble lagt svært mye arbeide ned i å tilrettelegge for at Skarsvåg 
Boats AS og Servicebrygga AS skulle kunne etablere seg innenfor det planlagte 
næringsområdet. Etableringen skulle sikres gjennom en festeavtale – som vi ga bistand til 
utformingen av. En festeavtale forutsatte selvsagt at kommunen hadde rådighet over 
festegrunnen, dvs. at kjøpekontraktene var etablert og gjennomført i form av overskjøting. 
 
Etter forhandlinger med de to selskapene og etter et omfattende arbeid internt i kommunen, 
fattet kommunestyret slikt vedtak 19.12.2019:  
 
 

 
Det ble ikke sluttført og undertegnet noen avtale med de to selskapene – men i skrivende 
stund kan vi ikke si om dette skyldtes plansaken eller andre forhold. Kommunen har uansett 
ikke pådratt seg noen forpliktelser i forhold til de to. 
 
 
6 Vurdering 
6.1 Generelt 
Det er på det rene at Frøya kommune har pådratt seg kostnader til grunnerverv og til 
entreprenør i forsøket på å etablere et næringsareal ved Uttian. Dette er kostnader som – 
hva angår grunnerverv – først på lang sikt eventuelt vil kunne omsettes i etablering av et 
næringsområde. Hva angår kostnader til entreprenør knyttet til avbestilling av 
kontraktarbeider må kostnadene anses som tapt i sin helhet. 
 
Grunnlaget for etablering av de aktuelle avtalene anføres å være kommunestyrets vedtak av 
26.09.2019, samme dag som reguleringsplanen første gang ble vedtatt. Før vedtaket var alle 
innsigelser mot planen – og KPA, hvor planområdet var inntatt – avklart. Det gjensto 
imidlertid å se om det kunne komme klager, og behandlingen av dem. 
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Denne saken vedrører administrasjonens, dvs. kommunedirektørens fullmakt og 
handlingsrom – som er bestemt i delegasjonsreglementet, eller i vedtak i den enkelte sak.  
Kommunestyrets vedtak den 26.09.2019 var i dette tilfellet en marsjordre til 
kommunedirektøren/adm. om å gjennomføre det som var bestemt. Ytterligere vedtak knyttet 
til inngåelse av de avtaler som måtte inngås var strengt tatt ikke nødvendig, forutsatt at 
avtalene ble holdt innenfor de økonomiske rammer – og øvrige forutsetninger – som lå inne i 
vedtaket.  
 
Etter vår mening er det naturlig å tolke inn i vedtaket en forutsetning om at eventuelle avtaler 
skulle bidra til å realisere det regulerte næringsområdet. Det ligger i dette at dersom det var 
aktuelt å inngå forpliktende avtaler før reguleringsplanen var endelig – og som ville innebære 
en økonomisk risiko for kommunen – så ville det kreve en fornyet behandling.  
 
 
6.2 KN Entreprenør AS 
6.2.1 Bestilling og avbestilling 
Den offentlige anskaffelsen av entreprenør for opparbeidelse av næringsområdet startet opp 
sommeren 2019, på et tidspunkt det ikke forelå vesentlige grunner til å tro at 
reguleringsarbeidet ikke ville føre frem. Kontrakt med KN Entreprenør AS ble undertegnet i 
mars 2020. På dette tidspunktet lå klagen på reguleringsvedtaket til behandling hos 
Fylkesmannen, og en avgjørelse var forventet om ikke lenge.  
 
Senere har kommunen måttet avbestille arbeidene fordi reguleringsplanen (plan 2) ble 
underkjent av departementet. Avbestillingen vil medføre kostnader for kommunen, men 
forhandlingene om dette er ikke sluttført. 
 
Signering av kontrakten- uten forbehold – innebar en risiko for kommunen. Det var på det 
tidspunktet ikke endelig avklart om arbeidene kunne gjennomføres.  
 
Før en offentlig anskaffelse er sluttført kan konkurransen avlyses – dersom det foreligger 
saklig grunn. Straks det er skrevet kontrakt er konkurransen sluttført og den kan ikke lenger 
avlyses, da må arbeidene avbestilles – og oppgjøret blir regulert i henhold til bestemmelsene 
i NS 8405. 
 
Dette betyr ikke at kommunen den gang uten videre kunne ha avlyst konkurransen – uten 
risiko for erstatningskrav. Som nevnt må det foreligge en saklig grunn. Det kan foreligge en 
saklig grunn dersom det er tatt nødvendige forbehold knyttet til det forhold som senere skal 
begrunne avlysningen. I rettspraksis er det et utall avgjørelser av tvister i saker om det 
foreligger tilstrekkelig saklig grunn. I dette tilfellet var det inntatt et generelt forbehold i 
konkurransegrunnlaget, men det er ikke gitt at forbeholdet ville ha vært tilstrekkelig klart og 
dekkende i denne situasjonen. Vi har ikke gått i dybden på dette, men ser ikke bort fra at det 
ville kunne ha kommet krav om erstatning fra KN Entreprenør AS dersom konkurransen 
hadde blitt avlyst. 
 
Dersom det ble vurdert fremsto det muligens som lite relevant å avlyse konkurransen på det 
tidspunktet. Vel var reguleringsplanen påklaget, men det var ikke klagen som sådan, men 
opplysninger som hadde kommet inn til Fylkesmannen «fra siden» (epost fra Pearson 
09.09.2019) som begrunnet Fylkesmannens avgjørelse. Det var ellers liten grunn til å tro at 
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den foreliggende klagen i seg selv ville føre frem. Dette måtte man naturlig nok også se i lys 
av at dersom konkurransen ble avlyst måtte den startes på ny dersom klagen ikke førte frem 
– og planvedtaket ble stadfestet. En slik løsning ville ha medført betydelig forsinkelse og 
ytterligere kostnader. 
 
Alternativt kan man se for seg at underskrift på kontrakten ble utsatt inntil klagen var avgjort. 
Det må da tas i betraktning at man allerede var betydelig på overtid i forhold til forutsatt 
fremdrift – og at det antagelig var uklart når avgjørelse i klagesaken ville foreligge. 
 
6.2.2 Endringsmeldinger 
KN Entreprenør AS var allerede i gang med et prosjekt for kommunen (gang/sykkelveg 
Sistranda) da avtalen om Uttian kom i stand. På det igangværende prosjektet var det en god 
del overskuddsmasser som kunne nyttes til opp-/utfylling på Uttian og det ble etablert et par 
tilleggsavtaler rundt dette, i form av «endringsordrer» i tilknytning til kontrakten om Uttian 
(endringsordre 1 og endringsordre 2). 
 
Utgangspunktet for endringsordrene var kontrakten om g/s-veg. Det fulgte av den kontrakten 
at overskuddsmassene tilfalt entreprenøren. En slik løsning er helt vanlig fordi byggherren da 
slipper å ta ansvar for overskuddsmassene. I motsatt fall må byggherren ha tilgjengelig 
deponikapasitet – og selv dekke kostnadene ved transport til deponi. Det dertil ofte 
økonomisk gunstig at entreprenøren har ansvaret fordi han kan gjøre seg nytte av massene i 
andre pågående eller kommende prosjekt – noe som kan gi lavere kontraktsum. 
 
I større prosjekt – og hvor byggherren har andre «gryteklare» prosjekt hvor det er behov for  
masser  - kan det avtales at overskuddsmasser skal transporteres dit. Det vil kunne 
innebære merkostnader – og at byggherren har alle forhold plass når anbudskonkurransen 
settes i gang (regulering, avtaler med grunneiere osv.). 
 
I kontrakten om g/s-veg var håndteringen av massene beskrevet slik (anbudet) 
 

 
 
I sluttoppgjøret for kontrakten fremgår følgende om oppgjøret knyttet til transport av masser: 
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Konkurransen om kontrakten om opparbeidelsen av næringsområdet på Uttian var en 
separat konkurranse. KN Entreprenør AS vant også denne. Etter hva jeg har fått opplyst 
berodde mye av prisforskjellen i at KN Entreprenør AS hadde masser tilgjengelig (fra g/s-
prosjektet).  
 
Kontrakt om opparbeidelsen på Uttian ble inngått i mars 2020, men arbeidene kunne ikke 
settes i gang. Massene kunne heller ikke lagres innenfor det planlagte anleggsområdet – og 
måtte mellomlagres (deponeres). Slik mellomlagring innebærer merarbeid som 
entreprenøren kan kreve ekstra betalt for. Dette er regulert slik i Endringsmelding 1 datert 
22.06.2022: 
 

 
 
Samme dag ble det gjort en avtale som ville bli aktuell for det tilfellet det ikke ble gitt 
igangsettings- eller oppstarttillatelse for anleggsarbeidene. Dette i form av Endringsmelding 2 
som lød slik: 
 

 
 
På grunn av at arbeidene ikke lot seg gjennomføre har begge endringsordene blitt aktuelle. 
Kontraktarbeidene måtte avbestilles og det må nå skje oppgjør i hht. NS 8405 pkt 38. 
Utgangspunktet er da at Entreprenøren har krav på å få erstattet sitt økonomiske tap. Dette 
innebærer at har må få betalt for det som er utført eller må utføres, for riggkostnader og 
andre pådratte utgifter. For øvrig har han krav på å få erstattet tapt fortjeneste. 
 
Endringsmeldingene omhandler to forskjellige situasjoner som ikke helt ut kan inntre 
samtidig og etter min mening ligger noe av den samme kostnaden inne i begge 
endringsmeldingene. 
  
Endringsmelding nr 1 bygger på at massen skulle mellomlagres og senere flyttes til 
anleggsområdet. Mellomlagringen er etablert på et område eid av Trøndelag 
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Fylkeskommune. Isolert sett innebærer mellomlagringen en fordyrelse fordi man ville få en 
ekstra omlasting før massene ble lagt ut på anleggsområdet, og jeg antar at det er 
omlastingskostanden som for det vesentlige ligger inne i merkostnaden.  
 
Men det er ikke det som skjer nå. Nå blir massen (antagelig) transportert direkte fra 
mellomlageret og til E`s lager. Kostnaden ved flytting fra depot til anlegg oppstår derfor ikke. 
Det oppstår en kostnad ved flytting fra depot til E`s lager. Det ser for meg ut til at begge 
endringsmeldingene inneholder kostnadene til flytting fra mellomlageret (til anleggsområdet 
eller til entreprenørens depot), men kostnadene kan pådras bare en gang.  
 
Det pågår diskusjoner rundt «sluttoppgjøret» etter avbestillingen av kontraktarbeidene hva 
angår Uttian og jeg legger til grunn at spørsmålet blir håndtert der. 
 
 
6.2.3 Er det betalt «for mye» for håndtering av steinmassene? 
Det er ikke unaturlig å spørre seg om Frøya kommune har betalt flere ganger for den samme 
flyttingen av steinen, all den tid det inngikk en kostnad for dette i kontrakten om g/s- veg – og 
det kreves betalt for «det samme» nå. 
 
Forholdet er imidlertid at kontraktene må leses separat, og byggherren har bare en 
begrenset rett til å pålegge entreprenøren endringer. 
 
Entreprenørens rett – og plikt – til å selv å håndtere overskuddsmasser i hht. g/s- kontrakten 
er ubestridt. Denne følger av kontrakten. Byggherren kan pålegge entreprenøren endringer 
med hjemmel i NS 8405 pkt. 22, men retten til å gjøre endringer er begrenset til det stykke 
arbeid som skal utføres. Byggherren kan for øvrig ikke forlange at det skal gjøres endringer i 
selve kontrakten – som for eksempel å kreve eiendomsretten til steinmassene tilbake. En slik 
endring ville forutsatt forhandlinger – og kompensasjon.  
 
Hva angår Uttian-kontrakten har kommunen opplyst til meg at det ikke er spesifisert en egen 
kostnad for transport av overskuddsmassene inn til anlegget. Dette inngår i totalprisen og det 
er derfor ikke mulig å sile ut om – og eventuelt hva av slike kostnader som dekkes gjennom 
tilbudet. Det er derfor heller ikke gitt at entreprenøren får betalt to ganger for denne 
transporten.  
 
Hva angår Endringsordre 1 og 2 viser jeg til det som er beskrevet ovenfor. Med forbehold om 
– og unntak for - at begge endringsordrene dels inneholder de samme kostnader, kan jeg 
ikke se at endringsordrene inneholder kostnader kommunen ikke er forpliktet til å betale, eller 
innebærer at det betales for noe det allerede er betalt for.  
 
6.4 Oppsummering 
Etter vår oppfatning lå de avtaler som ble inngått i forbindelse med erverv av nødvendig 
grunn innenfor rammen av det vedtak som kommunestyret fattet den 26.09.2019.  
 
Når det gjelder anbudskonkurransen og kontrakten med KN Entreprenør AS ser vi at 
situasjonen antagelig fremsto som vanskelig – hvor flere onder måtte veies opp imot 
hverandre. Konkurransen var satt i gang med et ønske om rask fremdrift – og hvor en 
unødvendig, tids- og kostnadskrevende avlysning i seg selv kunne ha medført kritikk. 
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Når det til slutt gjelder om Frøya kommune gjennom g/s- vegkontrakten og kontrakten om 
Uttian har betalt dobbelt er det min oppfatning at så ikke har skjedd. 
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Innledning 
Frøya kommune har eierandeler i flere selskap/enheter/foretak. I de deleide selskapene har 

Frøya kommune større eller mindre aksjeposter og andeler, og de eies sammen med andre 

bedrifter, organisasjoner eller nabokommuner. I stadig flere sammenhenger etterspørres 

oversikter over det samlede eierskapet, og kommunen som eier har også behov for å ta en 

gjennomgang av eierskap og se på formålet med å eie og hvordan dette eierskapet skal 

utøves i de ulike selskap/enheter/foretak. 

 

Hva er en eierskapsmelding? 
Kommunens formål med eierskap/eierandel er å sikre at enkelte kommunale tjenester, prioriterte 

oppgaver, eller prioriterte interesser/aktiviteter – som ikke er hensiktsmessig å utføre i kommunal 

drift – i stedet blir utført av selskaper/enheter/foretak utenfor kommunens egen administrasjon. 

Med eierstyring menes summen av de styringsmuligheter kommunen har til rådighet og benytter 

overfor sine selskaper/enheter/foretak som kommunen har eierskap/eierandel i.  

Eierstrategi utgjør de målsetninger og veivalg som kommunen gjør gjeldende overfor det enkelte 

selskap/enhet for å sikre ønsket utvikling og oppnåelse av de mål kommunen har satt for den 

aktuelle tjenesten/aktiviteten. Eierskapskontroll innebærer å kontrollere om det enkelte 

selskap/enhet som utfører noe for kommunen, gjør dette i samsvar med lover og forskrifter, 

enhetens formål, og kommunens vedtatte politikk.   

I ny kommunelov gjeldende fra 1.1.2020 pålegges kommunene å utarbeide en eierskapsmelding 

minst én gang per kommunestyreperiode som skal vedtas av kommunestyret, jf. kommuneloven § 

26-1.  

I tillegg til å fylle lovens krav er hensikten med kommunens eierskapsmelding å informere om 

organisasjonsalternativer og konsekvenser av disse, presisere kommunens forventinger til 

selskapene/enhetene, og presisere rollene kommunen og selskap/enhet har overfor hverandre og 

rollene til deres interne organer/representanter.  

For kommunestyret som eier, og formannskapet som eierutvalg, er eierskapsmeldingen et helt 

sentralt redskap for å sikre god og forutsigbar styring, utvikling og kontroll av selskapene/enhetene.  

Nåværende Eierskapsmelding gjelder til ny revidering. Kommuneplanens samfunnsdel gir retning for 

samfunnsutviklingen og mål for kommunens tjenester fram mot 2027.  
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Grunner for eierskap i selskaper/enheter/foretak utenfor kommunen 
Frøya kommune utfører som hovedregel sine kommunale tjenester, oppgaver, og 

interesser/aktiviteter i egen regi, underlagt kommunedirektørens ansvar og myndighet med direkte 

folkevalgt kontroll og styring.  

Enkelte oppgaver kan av konkrete grunner være hensiktsmessig å utføre utenfor kommunens 

ordinære administrasjon og styringslinje.  

Frøya kommune kan vurdere å organisere sin virksomhet på en annen måte:   

• krever investeringer i infrastruktur på tvers av kommunegrensene  

• i betydelig grad kan driftes mer effektivt i samarbeid med andre (stordriftsfordeler), eller 

gjennom en bestemt organisering  

• i betydelig grad kan driftes kvalitativt bedre eller faglig mer robust i samarbeid med andre, 

eller gjennom en bestemt organisering  

• knytter seg til statlige tilskuddsordninger som krever organisering utenfor ordinær struktur  

• kan trekke veksel på gunstige skatte- og avgiftsvilkår  

• opererer i markedsmessige/kommersielle omgivelser, eller er knyttet til økonomisk risiko 

med behov for friere stilling i forhold til markedstilpasning, konkurranseforhold, innsyn ol.  

Kommunen har flere organiseringsalternativer for slike tilfeller. Noen organisasjonsalternativer er 

såkalte selvstendige rettssubjekter, mens andre sorterer under kommunen som rettssubjekt. Hvilket 

alternativ som er mest fordelaktig og ikke, avhenger av hvilken tjeneste, oppgave, interesse/aktivitet 

det er snakk om.  

Et dilemma knyttet til enhver enhets-/selskapsdannelse utenfor ordinær styringslinje er at det 

reduserer mulighetene for direkte politisk styring og kontroll. Enhets- /selskapsorganisering og 

fristilling innebærer at man gir slipp på den tradisjonelle formen for forvaltningsstyring og at styring 

må skje i henhold til de rammer som følger av blant annet den aktuelle enhets- eller 

selskapslovgivningen.  

Der oppgaveløsningen er organisert i selskaper / selvstendige rettssubjekter, har de folkevalgte 

mindre direkte styringsmidler til rådighet. Disse varierer ut fra hvilken organisasjonsform som er 

valgt. 

 

Figur 1: Mulighet for styring og kontroll ved ulike organisasjonsformer. 
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Bakgrunn og forutsetninger for god eierstyring 
Frøya kommune arbeider for gode tjenester til befolkningen og størst mulig samlet verdiskaping 

innenfor økonomiske rammer. Med verdiskaping gjennom kommunalt eierskap menes her oppnåelse 

av kommunens mål som eier, enten høyest mulig avkastning over tid eller mest mulig effektiv 

oppnåelse av mål som knytter seg til å ivareta ulike samfunnsmessige hensyn.  

Frøya kommune som eier 
§ 26-1 Eierskapsmelding i Kommuneloven 

Kommunen skal minst én gang i valgperioden utarbeide en eierskapsmelding som skal vedtas av 

kommunestyret selv. Eierskapsmeldingen skal inneholde: 

1. Kommunens prinsipper for eierstyring 

2. En oversikt over selskaper, kommunale foretak og andre virksomheter som kommunen har 

eierinteresser eller tilsvarende interesser i 

3. Kommunens formål med sine eierinteresser eller tilsvarende interesser i virksomhetene 

nevnt i punkt 2. 

Forslag til prinsipper for eierstyring i Frøya kommune fremgår nedenfor, og vil bli oppdatert i henhold 

til kommunestyrets vedtak. Oversikt over selskaper kommunen har eierinteresser i, med formål med 

mere, fremgår i dokumentet under kapitlet: «Frøya kommunes eierskap per 31.12.2021» 

Kommunestyret behandler årlig (på høsten) årsrapporter/årsmeldinger av all virksomhet som er 

organisert som selvstendige rettssubjekter.  

Frøya kommunes prinsipper for eierstyring 
1. Frøya kommune er en ansvarlig eier. 
2. Frøya kommune utøver myndigheten og fremmer interessene overfor selskapene gjennom 

selskapenes eierorganer. 
3. Frøya kommune er pådriver for at kommunens eierandel og størrelse blir reflektert i 

selskapsavtaler og vedtekter. 
4. Frøya kommunes eierrepresentanter skal ivareta kommunens interesser, men møter ikke med 

bundet mandat. Det forventes at kommunens eierrepresentant agerer i tråd med denne 
eiermeldingen. Kommunens standpunkt i større sentrale og prinsippielle saker søkes forankret 
gjennom en bredere dialogprosess. 

5. Frøya kommune er pådriver for at styrerepresentantene har relevant kompetanse, kapasitet og 
faglig bredde ut fra selskapets egenart og formålet med eierskapet, og at alle styreverv blir 
registrert i KS sitt styrevervregister. 

6. Frøya kommune praktiserer åpenhet rundt eierskapene. Kommunen er pådriver for at 
selskapene praktiserer prinsippet om meroffentlighet og transparent. 

7. Frøya kommune skal være pådriver for at selskapene legger FNs bærekraftsmål til grunn for en 
bærekraftig utvikling. 

8. Frøya kommune skal, så langt mulig, være pådriver for at lønns- og kostnadsnivået i selskapene 
er i samsvar med praksis og utvikling i egen kommune. 

9. Frøya kommune skal være aktsom på at finansieringsbehovet (investeringer og fondsavsetninger) 
i selskapene er tilpasset formålet med eierskapet og selskapets kortsiktige og langsiktige behov. 

10. Frøya kommune skal være pådriver for at selskapene har en god etisk standard, en god 
internkontroll og risikostyring i forhold til selskapets karakter. 
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I oversikten «Frøya kommunes eierskap per 31.12.2021» gis en beskrivelse av hvert enkelt 

selskaper/enheter/foretak som omhandler Frøya kommunes forventninger til selskapet. 

Forventningene til hvert enkelt selskap har bakgrunn i kommunens prinsipper for eierstyring. 

Selskapsformer 
Hvis bestemte tjenester/aktiviteter er mest hensiktsmessig å utføre utenfor kommunens ordinære 

administrasjon og styringslinje kan dette i prinsippet organiseres som:  

• Kommunalt foretak (KF) etter kommuneloven  

• Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven  

o Interkommunalt politisk råd  

o Kommunalt oppgavefelleskap  

o Vertskommunesamarbeid  

• Interkommunalt selskap (IKS) etter IKS-loven  

• Samvirkeforetak etter samvirkelova  

• Aksjeselskap (AS) etter aksjeloven  

• Stiftelse, etter stiftelsesloven  

• Forening eller andre måter det er rettslig adgang til.  

Ved etablering av slike fristilte selskaper/enheter/foretak er det viktig at kommunen på forhånd har 

vurdert hvilken av disse organisasjonsformene som er mest hensiktsmessig, blant annet ut fra 

demokratisk styring og kontroll, økonomisk risiko, finansieringsbehov, konkurranseforhold, behov for 

selvstendighet og handlingsrom, samt behovet for og betydning av å dele eierskap med andre 

aktører.  

Informasjon om og typiske trekk ved de forskjellige organisasjonsformene fremgår under. 

 

Kommunalt foretak (FK) 
Kommunale foretak reguleres av kommuneloven kapittel 9.  

Foretaket har en noe mer selvstendig stilling enn det som gjelder kommunens ordinære 

administrasjon og styringslinje. Foretaket kan bare «eies» av kommunen alene. Foretaket er ikke et 

eget rettssubjekt, men del av kommunen selv. Dette innebærer blant annet at foretaket inngår 

avtaler på vegne av kommunen og at kommunen er den juridiske part som innebærer at kommunen 

er arbeidsgiver, overfor de ansatte.  

Foretaket er underlagt kommunestyret. Kommunestyret utpeker styret, som leder foretaket. Daglig 

leder står igjen i linje under styret. Foretaket er på denne måten direkte underlagt kommunestyrets 

budsjettmyndighet. Kommunedirektøren har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet overfor 

foretakets daglige leder, men kan kreve at vedtak i foretaket ikke skal iverksettes før kommunestyret 

har behandlet saken.  

Kommunedirektøren skal også gis anledning til å uttale seg før styret treffer vedtak i saker som skal 

behandles av kommunestyret. Uttalelsen skal legges fram når styret skal behandle saken. Styrets 

vedtak skal sendes til kommunestyret via Kommunedirektøren. Kommunen hefter for foretakets 

forpliktelser. Foretaket kan ikke gå konkurs. Eventuelt overskudd kan overføres kommunen. 

Foretakene er også kjennetegnet ved at de i hovedsak er egenfinansierte gjennom brukerbetalinger 

og avgifter – men der eventuelle underskudd kan dekkes gjennom kommunale budsjetter. 
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Dette innebærer at slike foretak inngår i de kommunale budsjetter, noe som begrenser deres 

uavhengige status i forhold til kommunestyret. 

 

Frøya kommune har ingen kommunale foretak. 

 

Interkommunalt samarbeid – Særlig kommunalt oppgavefelleskap 
Interkommunale samarbeid reguleres av kommuneloven kapittel 17 – 21.  

Reglene er ment å gi kommuner og fylkeskommuner muligheter til å utføre felles oppgaver. Lovens § 

17-2, andre ledd lister opp hvilke organisasjonsformer man da kan bruke. Interkommunalt selskap, 

aksjeselskap eller samvirkeforetak, en forening eller på en annen måte som det er rettslig adgang til 

omtales for seg.  

Interkommunalt politisk råd kan benyttes som hørings-/drøftingsinstans og kan forvalte enkelte 

aktiviteter, men kan ikke yte tjenester eller fatte enkeltvedtak, og anses derfor ikke tilstrekkelig 

aktuell knyttet til eierskapsbegrepet og eierskapsmeldingen.  

Vertskommunesamarbeid anses heller ikke aktuell for eierskapsbegrepet og eierskapsmeldingen, 

ettersom modellen først og fremst omhandler delegering av myndighet/oppgaver til en annen 

kommune som står for utførelsen innenfor vertskommunens administrasjon og dermed følger 

styringslinjen til vertskommunens Kommunedirektør.  

Det er da organisasjonsformen kommunalt oppgavefelleskap etter kommuneloven kap 19 som anses 

mest aktuell å omtale her. Oppgavefelleskap er et formalisert samarbeid med andre 

kommuner/fylkeskommuner (deltakere), som kan benyttes til både lovpålagte og ikke-lovpålagte 

oppgaver.  

Samarbeidsavtale vedtas av kommunestyret. Det skal fremgå av selskapsavtalen om 

oppgavefelleskapet er et eget rettssubjekt eller ikke. Spørsmålet om det er deltakerne eller 

oppgavefelleskapet som er arbeidsgiver, avhenger av selskapsavtalen.  

Oppgavefelleskapet kan ha en relativt selvstendig stilling. Deltakerne utøver eierstyring gjennom sine 

eierrepresentanter i representantskapet eller et samarbeidsråd der alle deltagerne er representert.  

Kommunens styringsmuligheter avhenger ellers av hvor mange deltakere oppgavefelleskapet har og 

hva man har blitt enige om i selskapsavtalen.  

Om deltakerne hefter for oppgavefelleskapets forpliktelser (fordeling og omfang) avhenger av hva 

man har blitt enige om i selskapsavtalen. 
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Frøya kommune har følgende vertskommunesamarbeid etter kommuneloven 2018, kapittel 20: 

• PP- tjeneste Hitra og Frøya 

• Sør Fosen feiervesen (Hitra og Frøya) 

• Interkommunalt samarbeid sosialtjenesten i NAV (Hitra og Frøya) 

• Interkommunalt samarbeid jordmortjenesten (Hitra og Frøya) 

• Interkommunalt samarbeid legevakt (Hitra og Frøya) 

• Interkommunalt samarbeid legevakt Orklandsregionen. 

 

Interkommunalt selskap (IKS) 
Interkommunale selskaper reguleres av lov om interkommunale selskaper.  

Selskapet kan eies av kommunen alene, eller sammen med andre kommuner, fylkeskommuner eller 

andre interkommunale selskaper (deltakere). Selskapet er i likhet med et aksjeselskap et eget 

rettssubjekt. Selskapet er arbeidsgiver overfor de ansatte.  

Kommunestyret velger representant til representantskapet slik det følger av 

selskapsavtale/vedtekter for det enkelte IKS. I følge delegeringsreglementet for Frøya kommune er 

det ordfører som møter i representantskap med mindre annet er særskilt bestemt av 

kommunestyret. Deltakerkommunen utøver sin myndighet gjennom sin representant i 

representantskapet, som blant annet skal vedta økonomiplan, budsjett og regnskap. Innkalling til 

representantskapet skal skje med minst fire ukers varsel og inneholde saksliste. Er det påtvingende 

nødvendig (lovens ordlyd) kan kortere frist brukes. 

Den som representerer kommunen i eierorganene skal ivareta kommunens interesser best mulig. 

Kommunestyret kan gi føringer, men det er likevel viktig at de føringer som gis til eierrepresentanten 

ikke blir for absolutte. Årsaken er at om alle representantene møter med bundet mandat, vil 

eierorganet bli lite styrings- og beslutningsdyktig. 

Representantskapet velger styre. Styremedlemmene representerer selskapet (ikke eierne) og er 

personlige ansvarlige for de vedtak som gjøres. Forvaltningen av selskapet hører under styret. Styret 

skal påse at virksomheten drives i samsvar med aktuelt lovverk, selskapets formål, selskapsavtalen, 

selskapets årsbudsjett og andre vedtak fra representantskapet, og skal sørge for at bokføringen og 

formuesforvaltningen er gjenstand for betryggende kontroll. Styret representerer selskapet utad. 

Innkalling til styremøter skal skje med rimelig varsel og skal, så langt mulig, inneholde en saksliste 

(lovens ordlyd). 
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Den enkelte deltakerkommune hefter ubegrenset for en prosentandel av selskapets forpliktelser som 

tilsvarer deltakerkommunens eierandel. 

En selskapskreditor må først gjøre sitt krav gjeldende mot selskapet. Dersom kreditor ikke oppnår 

dekning av selskapet innen 14 dager, kan kreditor kreve den enkelte deltakerkommunen direkte for 

deltakerkommunens andel av forpliktelsen. 

 

 

 
Frøya kommune har følgende interkommunale samarbeid: 

• KonSek Trøndelag IKS 

• ReMidt IKS 

• Trondheim Havn IKS 

• IKA Trøndelag IKS 

• Midt-Norge 110-sentral IKS. 

 

Aksjeselskap (AS) 
Aksjeselskaper reguleres av aksjeloven uavhengig om kommunen eier selskapet alene, sammen med 

andre kommuner, fylkeskommuner, offentlige enheter/selskaper, og/eller private 

selskaper/personer.  

Selskapet er et eget rettssubjekt og er arbeidsgiver overfor de ansatte. Selskapet har en selvstendig 

stilling.  

Verken aksjeloven eller kommuneloven angir hvem som kan gis fullmakt til å representere 

kommunen i generalforsamlingen. 

Den eller de det gjelder må ha særskilt fullmakt til dette fra kommunestyret. 

I kommunens delegeringsreglement – delegering til ordfører fra kommunestyret gjelder følgende: 

Ordføreren representerer Frøya kommune ved generalforsamlinger, årsmøter o.l. der det ikke er 

oppnevnt spesielle representanter som har fått slik møte- og representasjonsrett. Ordføreren har 

rett til å bemyndige andre til å delta. 

Aksjelovens utgangspunkt er at aksjeeier bare kan møte med en representant som representerer 

samtlige av aksjeeierens aksjer. Når en kommune eier aksjeselskapet kan det imidlertid være 

ønskelig at ulike grupper i kommunestyret er representert. Det bør derfor fremgå av vedtektene for 

selskapet hvem som er gitt fullmakt til å være generalforsamling. 
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I et AS har eierne begrenset økonomisk risiko for selskapets økonomiske forpliktelser. Selskapets 

øverste eierorgan er generalforsamlingen. Gjennom generalforsamlingen utøver eieren den øverste 

myndigheten i selskapet. Generalforsamlingen velger selv styret. Styremedlemmene representerer 

selskapet (ikke eierne) og er personlig ansvarlige for de vedtak som fattes. Selskapet ledes av styret 

og daglig leder. Styret har det overordnede ansvaret for at selskapet drives i samsvar med aktuelt 

lovverk og eiernes formål. Styret har det overordnede ansvaret for at selskapet drives i samsvar med 

eiernes formål, selskapsvedtektene og eventuelle instrukser fra eier, og innenfor rammen av 

lovverket. Styret har også en viktig funksjon for å sikre strategisk planlegging for selskapet. Daglig 

leder skal forholde seg til de pålegg og retningslinjer som styret har gitt.   

Generalforsamlingen i et AS har færre oppgaver enn representantskapet i interkommunale selskaper 

(IKS), og har dermed mindre innflytelse over forvaltningen av selskapet. 

 

 

Frøya kommune har eierskap (aksjeandeler) i følgende aksjeselskaper (AS) 

• DalPro Holdning AS inkl datterselskaper 

• TrønderEnergi AS 

• Blått kompetansesenter AS 

• Midt-Norsk Fergealianse AS 

• Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS 

• Abakus AS 

• ReMidt Næring AS 

Frøya kommune har heleierskap i følgende aksjeselskaper (AS) 

• Frøya Storhall AS 

 

Stiftelser 
Stiftelser reguleres av stiftelsesloven.  

En stiftelse er et eget rettssubjekt og er arbeidsgiver overfor de ansatte.  

Ingen «eier» en stiftelse, stiftelsen eier seg selv. Ved etablering av stiftelser oppgir stifter(ne) 

eiendomsretten over formuesgodene, og har liten eller ingen tilsvarende styring/kontroll som ved 

andre organisasjonsformer når det gjelder hvordan formuesverdiene forvaltes.  

Stifter(ne) kan ikke tilgodeses med utdelinger fra stiftelsen. På grunn av manglende/svært 

begrensede muligheter for styring, kontroll og eventuell avvikling skal kommunen unngå etablering 

av nye stiftelser. 
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Frøya kommune har eierandel i følgende stiftelser: 

• Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne. 

 

Samvirkeforetak og andre enheter 
Samvirkeforetak reguleres av samvirkelova.  

Samvirkeforetak har trekk både fra aksjeselskaps- og foreningsformen, men skiller seg likevel på flere 

områder. I motsetning til i aksjeselskapet, der eierinteressene primært er knyttet til 

kapitalavkastning, er eierinteressene i samvirkeselskapet knyttet til bruken av selskapets varer/ 

tjenester.  

Årsmøtet er øverste organ i samvirkeforetaket. Alle medlemmene har møterett og hvert medlem har 

stemmerett som følger av selskapets vedtekter. 

På det ordinære årsmøtet skal blant annet årsberetning, årsregnskap og budsjett behandles. Det 

forventes at det foreligger en virksomhetsplan som behandles av årsmøtet. 

Årsmøtet velger styret. 

Styret skal bestå av minst tre personer, og styret møtes ved behov. Styret er ansvarlig for driften og 

organiseringen av foretaket. Minimum halvparten av styrets medlemmer må være bosatt i Norge 

eller i et annet EØS- land. Det er styret som ansetter daglig leder. 

Alle samvirkeforetak skal ha juridisk bindende vedtekter som regulerer virksomheten. Vedtektene 

skal være i samsvar med samvirkeloven. Vedtektene er det viktigste dokumentet for informasjon om 

foretakets formål, innhold og organisering. 

Kommunestyret velger kommunestyrets representant til Årsmøtet. Kommunestyrets representant 

følger av delegeringsreglementet og lovverk. 

 

 

Frøya kommune har følgende samvirkeforetak etter Samvirkeloven: 

• Revisjon Midt-Norge SA 

• Frøya Flerbrukshall DA 

• KLP – egenkapitalinnskudd. 
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Roller, krav og ansvar 

Generelt om styring og kontroll 
Frøya kommune skal ha en aktiv og profesjonell eierstyring i tråd med eierskapsmeldingen, fastsatte 

eierstrategier, gjeldende vedtekter og vedtatte føringer.  

I likhet med kommunens øvrige virksomhet er kommunens eierstyring avhengig av tillit og skal 

kjennetegnes ved legalitet, forutsigbarhet, saklighet, forholdsmessighet og åpenhet.  

 

Støttende vs aktivt eierskap 
Kommunen har eierskap i mange ulike bedrifter. Eierskapet i noen bedrifter er imidlertid mer som 

støttende å regne, og kommunen driver ikke aktiv oppfølging. Dette er bedrifter som f.eks. 

borettslag, Oi Trøndersk mat og drikke AS og interkommunalt arkiv Trøndelag IKS. Kommunen kan 

være aktiv i disse bedriftenes virke, men ikke på eiersiden. 

I andre selskaper er kommunen en aktiv eier, og stiller aktivt opp som eier. Dette er bedrifter som 

f.eks. Frøya Storhall AS, ReMidt IKS og TrønderEnergi AS.  

Ref. tabell på side 27: Selskapsoversikt – Frøya kommunes eierskapsandeler, merkes selskapene ut 

ifra hvilken innsasts kommunen skal ha i de forskjellige selskapene. 

 

Krav til kommunen som eier 

• Det skal være åpenhet rundt Frøya kommunes eierskap 
o Eierskapsmelding skal vedtas av kommunestyret og er 

kommunens           strategiske dokument 

o Folkevalgte og administrasjonen skal bruke www.styrevervregisteret.no for å 
synligjøre sine verv og roller 

Eierutvalg 

• Kommunen skal ha et eierutvalg, der ordfører og opposisjonsleder sammen                      med 
kommunedirektøren deltar 

▪ Utvalget skal behandle strategiske spørsmål omkring eiersiden for 
kommunen. Dette kan f.eks. være, om kommunen bør styrke seg i 
noen               selskap, eller selge seg ut 

▪ Kommunedirektøren fremmer så disse sakene for de politiske 
utvalgene etter  innspill fra eierutvalget 

▪ Eierutvalget kan også være en plass der kommunens 
representanter                diskuterer strategi foran generalforsamlinger og 
eiermøter i selskapet som kommunen har interesser. 

 

• Før en mulig selskapsdannelse eller før kommunen går inn på eiersiden i et selskap, 
skal det i saksbehandlingen analyseres hva kommunen som eier ønsker å oppnå med 
eierskapet. Følgende forhold skal vurderes: 

o Rammer i lovverket (kommuneloven, særlovgivning mv) 
o Rammer i kommunens retningslinjer (vedtekter for 

næringsfond, økonomireglement osv.) 
o Tjenesten/oppgaveområdet sin egenhet – forpliktelser i forhold til et selskap                  

kontra det å beholde egen beslutningsmyndighet om prioriteringen av 
ressursbruk 

http://www.styrevervregisteret.no/
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o Økonomisk risiko 

o Grad av politisk styring og kontroll 
o Kommunen som arbeidsgiver. 

 

• Ved selskapsdannelse eller når kommunen går inn på eiersiden i et selskap gjelder: 

o Generalforsamlingen i heleide AS skal være Formannskapet 
o Det bør utarbeides en aksjonær-/eieravtale som beskriver forholdet 

mellom eierne, som regulerer informasjon til eierne utenom 
representantskap/generalforsamling, selskapets virksomhet og valg av 
styre 

o Ved kommunal deltagelse i selskapet skal kommunestyret 
vurdere om aksjonær-/eieravtalen skal ha med bestemmelser 
om at det kan foretas selskapskontroll i selskapet. 

o Selskapsavtaler og endringer av disse skal behandles i kommunestyret 
o Valgte eierrepresentanter med vara i IKS, benevnes med navn i vedtaksprotokollen. 

 

• Kommunen skal være en forutsigbar, langsiktig og aktiv eier. Dette innebærer: 
o Politiske diskusjoner skal tas i kommunestyret, der hele 

kommunens tjenesteproduksjon settes i fokus 
o Eierinteresser skal fremmes gjennom generalforsamling og 

representantskap. Politisk vedtatt eierstrategi binder deltakerne i 
generalforsamling og representantskap 

o Eier formulerer overordnede strategier og mål for selskapet. Styret er 
ansvarlig for måloppnåelse. Eierne skal i samspill med styret og 
ledelsen sikre           god ledelse av selskapet 

o Det bør være bevissthet på skillet mellom rollen som eier og 
rollen som         kunde/bruker dersom kommunen har begge rollene 
overfor et selskap 

o Gjennom krav til resultat og rapportering skal kommunen som eier gi 
tydelige          signaler om hva som forventes av virksomheten 

o Det bør utarbeides en klar og forutsigbar utbyttepolitikk. 
 

• Kommunen som eier skal sørge for riktig kompetanse til styrene i sin 
oppnevning av  representanter. 

o Det nedsettes en valgkomite, bestående av ordfører, varaordfører og 
opposisjonsleder som skal håndtere valg og supplering i løpet av 
valgperioden, utover de valg som gjøres i forbindelse med 
konstitueringen.  

o Ved oppnevning skal bl.a. følgende punkter vurderes: 
▪ Behov for kompetanse 
▪ Tidligere erfaring 
▪ Kapasitet til å gjennomføre oppgavene 
▪ Nettverk 
▪ Kjønnssammensetning 
▪ Habilitet, jf. Pkt. 2.3.7 

 
Ved oppnevning av vararepresentanter bør det velges numeriske vararepresentanter for å  
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sikre kompetanse og kontinuitet i den grad det er mulig. 

 
Selskapets virksomhet skal tydelig fremgå av vedtektenes formålsparagraf for å begrense  adgangen 
til endringer i selskapets faktiske virksomhet og risikoprofil. 
 
Selskapet skal til enhver tid ha forsvarlig kapital. 
Egenkapitalen bør være tilpasset selskapets mål, strategi og risikoprofil. 
Om kapitalen ikke er forsvarlig skal styret redegjøre for eierorgan om problemstillinger og 
nødvendige tiltak. 

 
Styresammensetningen skal være slik at den ivaretar kommunens interesser, og selskapets 
behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. 

 
I rene kommunale og interkommunale selskaper, og selskap der kommunen har vesentlige 
interesser, bør honorering til styret være på tilnærmet samme nivå som godtgjøring til 
politikere. 

 
Selskapet skal praktisere meroffentlighet. 

Selskapet skal være bevisst sitt samfunnsansvar og ha forsvarlig drift ut fra:  

• Etiske retningslinjer 

• Miljøkrav 

• Innkjøpspolitikk 

• Likestilling 

• Kommunale selskaper skal knyttes til 
www.styrevervregistret.no  

• Selskapet skal rapportere til eier i henhold til fastlagt 
årshjul. 

 

Kommunestyrets rolle og ansvar (Eier) 
Kommunestyret er ansvarlig for all kommunal virksomhet, også kommunalt eierskap.  

Som eier har kommunestyret det overordnede ansvaret for tjenester/aktiviteter som er organisert 

utenfor kommunens ordinære organisasjon. Konsekvensen av at kommunen velger organisering av 

tjenester/aktiviteter ute i fristilte selskaper/enheter/foretak er at muligheten for direkte politisk 

styring reduseres. Myndighet og fullmakter delegeres fra kommunestyret/politiske organer og 

Kommunedirektøren til organene i selskapene/enhetene. Kommunestyrets overordnede ansvar og 

utøvelse av styring og kontroll skjer gjennom de formelle styringskanalene som selskapslovgivningen 

og eierskapsmeldingen gir.  

Kommunestyret som eier:  

o vedtar eierskapsmelding minst én gang pr kommunestyreperiode. I denne fasen fastsetter 

kommunestyret rammene og prinsippene for eierstyring for hele kommunestyreperioden. 

Eierskapsmeldingen er det viktigste styringsverktøyet for utøvelse av kommunens eierskap  

o vedtar etablering av selskaper/enheter/foretak. I denne fasen har kommunestyret stor 

innflytelse på organisasjonsform, virksomhetens formål, og hvilke rammer og fullmakter 

virksomheten skal ha 

o vedtar eierstrategi for aktuelle selskaper/enheter/foretak. Her avgjøres de prioriteringene, 

krav og tiltak som kommunen gjør gjeldende overfor det enkelte selskap/enhet for å sikre 

http://www.styrevervregistret.no/
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ønsket utvikling og oppnåelse av de målene eieren(e) har for den aktuelle 

tjenesten/aktiviteten 

o vedtar plan for selskapskontroll av kontrollutvalget minst én gang pr kommunestyreperiode  

o kan utøve indirekte styring og kontroll over selskapene/enhetene i driftsfasen ved å bruke de 

lovgitte styringskanaler, vedtatte prinsipper for eierstyring og vedtekter for det enkelte 

selskap/enhet. Dette innebærer at kommunestyret som eier gir mandat til sin 

eierrepresentant som videre tar det til selskapets/enhetens generalforsamling eller 

representantskap 

o behandler alle saker av større / prinsipiell betydning, eksempelvis eventuell omstrukturering, 

etablering, avvikling, oppløsning, kjøp, salg, overføringer av kommunens eierandeler til andre 

o behandler øvrige eiersaker formannskapet som kommunens eierutvalg eller 

kommunedirektøren legger frem  

o vedtar plan for kontrollutvalgets gjennomføring av selskapskontroll minst én gang i hver 

kommunestyreperiode.  

Utøvelse av indirekte styring og kontroll kan og er delegert til kommunens eierutvalg, 

eierrepresentant og Kommunedirektøren som beskrevet under, og kun disse. Videredelegering er 

bare tillatt der eierskapsmeldingen gir hjemmel for det.  

 

Formannskapets rolle og ansvar  
Formannskapet som eierutvalg utøver kommunens indirekte styring og kontroll forløpende, 

herunder:  

• behandler alle saker – som ordfører legger frem for formannskapet som styret i de ulike 

selskapene fremlegger for generalforsamling/ representantskap – før 

generalforsamling/representantskapsmøte avholdes. Formannskapets medlemmer får med dette 

god innsikt i ulike sider ved selskapenes virksomhet, og mulighet til å gi gode og treffende 

mandater til sin eierrepresentant før endelige beslutning treffes av 

generalforsamlingen/representantskapet 

• Formannskapet har ikke myndighet til å instruere styret eller daglig leder i selskapet/enheten 

direkte, men utøver styring og kontroll indirekte gjennom mandater til sin eierrepresentant 

• behandler øvrige eiersaker Kommunedirektøren forbereder og legger frem.  

 

Eierrepresentantens rolle og ansvar   
Se vedlegg 1 (TO DO – liste for ordfører i selskaper med aktivt eierskap) 

Ordfører er kommunens eierrepresentant i selskaper/enheter/foretak som er heleid av kommunen.  

Ordfører er kommunens eierrepresentant i alle selskaper/enheter/foretak som eies sammen med 

andre, med mindre vedtektene fastsetter noe annet.  

Ordfører er eierrepresentant i eiermøter. Kommunedirektøren er med for bistand.  

Ordfører kan delegere representasjonsretten til varaordfører, Kommunedirektør eller annen 

representant for kommunen.  

Kommunedirektøren er kommunens eierrepresentant i selskaper/enheter/foretak som er heleid av 

kommunen og som driver særlige administrasjonsoppgaver eller tjenesteproduksjon, med mindre 

vedtektene fastsetter noe annet.  
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Eierrepresentanten:  

• stiller i generalforsamlinger/representantskapsmøter  

• sikrer kommunikasjon, utveksling av informasjon mellom eier/eierutvalg og selskapet,  

• utøver styring og kontroll i tråd med eierskapsmelding, eierstrategi og mandat/føringer fra 

eier/eierutvalg. 

Det er kun gjennom de fastsatte kanaler eierstyring kan utøves overfor selskapene/enhetene. 

 

Valgkomiteens rolle og ansvar når kommunen etablere heleide aksjeselskaper 
Valgkomiteen består av ordfører, varaordfører og opposisjonsleder.  Valgkomiteen velges for 
inneværende kommunestyreperiode. Disse kan gjenvelges én gang, slik at samlet tid er inntil 
åtte år.  
 

Valgkomiteen  

• Har ansvar for å finne kandidater med de kvalifikasjoner det aktuelle selskap/enhet 

trenger, og skal overfor generalforsamling/representantskap innstille på en 

styresammensetning med god kompetanse og balanse.  

• Før valgkomiteen innstiller skal det foreligge:  

o evaluering fra styret som blant annet beskriver styrets kompetansebehov. 

 

Kontrollutvalgets rolle og ansvar  
Selskapskontroll er en av kontrollutvalgets lovpålagte oppgaver, og er et viktig virkemiddel for å sikre 

at selskapene underlegges folkevalgt styring og kontroll, jf. kommuneloven § 23-2 c). Selskapskontroll 

kan i prinsippet gjennomføres i alle typer selskaper/enheter/foretak, men omfanget av 

selskapskontrollen påvirkes av eierforholdene.  

Innsyns- og undersøkelsesretten til kontrollutvalget, og/eller revisor, er forbeholdt følgende 

selskaper/enheter/foretak, jf. kommuneloven § 23-6:  

• interkommunale selskap (IKS)  

• interkommunale politiske råd  

• kommunale oppgavefellesskap  

• aksjeselskap der kommunen alene eller sammen med andre direkte eller indirekte eier alle 

aksjer.  

I disse selskapene/enhetene har kommunens kontrollutvalg og revisor rett til å innhente de 

opplysninger de finner påkrevet, og kan gjennomføre nødvendige undersøkelser. Kontrollutvalget 

skal varsles om, og har rett til å være til stede, i representantskapsmøte / generalforsamling.  

Kontrollutvalget skal initiere evaluering av eierstyringen i kommunen. Utvalget skal minst én gang i 

kommunestyreperioden utarbeide plan for gjennomføring av selskapskontroll. Planen skal vedtas av 

kommunestyret. Selskapskontrollen er todelt. Den ene delen er obligatorisk og dreier seg om 

eierskapskontroll; kontroll av kommunens oppfølging av ansvaret sitt som eier. Den andre delen er 

frivillig og omfatter forvaltningsrevisjon av selskaper. 



 
 

19 

Generalforsamlingens/representantskapets rolle og ansvar (Eierorganet i 

selskaper/enheter/foretak) 
Generalforsamlingen / representantskapet er eierorganet i selskapet. Det er gjennom sin 

eierrepresentant i eierorganet at eier/eierutvalg utøver styring og kontroll. Eierorganet er øverste 

organ i selskapet/enheten, men regnes – i selskapsrettslig forstand – likevel ikke med i selskapets 

ledelse.  

Generalforsamlingen / representantskapet: 

• består av kommunens eierrepresentant  

• utøver styring og kontroll på vegne av eier/eierutvalg i henhold til eierstrategi  

• velger styret etter innstilling fra valgkomite  

• behandler alle saker som styret legger frem. Eier skal på forhånd ha behandlet sakene  

• sikrer kommunikasjon og utveksling av informasjon mellom eier/eierutvalg og selskapet. 

 

Styrets rolle og ansvar (Øverste ledelse i selskapet/enheten) 
Styret er – i selskapsrettslig forstand – selskapets/enhetens øverste ledelse, og har ansvar for 

forvaltningen av selskapet. Med «forvaltningen av selskapet» menes at styret skal lede selskapets 

virksomhet i vid forstand.  

Styret:  

• har ansvar for verdiene som eier(ne) har lagt til selskapet/enheten anvendes i samsvar med 

formålet 

• har ansvar for å drive i samsvar med eier(ne)s forventninger og krav som er satt, innenfor 

formålet og gjeldende lovverk  

• har ansvar for strategisk planlegging for selskapet/enheten  

• har ansvar for organiseringen av virksomheten  

• fører kontroll og tilsyn med selskapets virksomhet. Styret skal påse at selskapet har god 

internkontroll og hensiktsmessige systemer for risikostyring i forhold til omfanget og arten av 

selskapets virksomhet. Internkontrollen og systemene bør også omfatte selskapets 

verdigrunnlag og retningslinjer for etikk og samfunnsansvar. Styret foretar årlig en 

gjennomgang av selskapets viktigste risikoområder og den interne kontroll 

• ansetter daglig leder. Styret har ansvar for rekruttering og eventuell utskifting av daglig leder, 

og å fastsette lønns- og arbeidsbetingelser for denne. Dersom ikke annet er bestemt, 

fungerer daglig leder som styrets sekretær og forbereder saker for styret. Daglig leder skal 

forholde seg til de pålegg og retningslinjer som styret har gitt. Styret skal være en viktig 

diskusjonspartner og støttespiller for daglig leder i større saker. Samtidig må styret 

kontrollere daglig leders arbeid ut fra gitte målsetninger. Styret må derfor ha en uavhengig 

rolle i forhold til daglig leder. Et kompetent styre må kunne utfordre daglig leder og 

bedriften, slik at det tas gode beslutninger 

• behandler saker daglig leder eller styret selv legger frem  

• fremlegger saker og beslutningsgrunnlag for generalforsamling/ representantskap  

• sørger for at selskapets/enhetens budsjettforslag tilpasses kommunens 

årsbudsjett/handlingsprogram  

• sørger for rapportering tilpasset kommunens økonomirapportering og årsmelding  

• foretar årlig evaluering av styrets eget arbeid som også beskriver styrets kompetansebehov. 
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Kommunaldirektørens rolle og ansvar 

Kommunedirektøren har ansvar for kommunens egen driftsorganisasjon. Dette innebærer et 

totalansvar for kommunens tjenester og aktiviteter i egen regi, og ansvar for kommunens samlede 

økonomi. Virksomhet i selskaper/enheter/foretak utenfor kommunen er ikke underlagt 

Kommunedirektørens kontroll og styring. Det er kun hvor Kommunedirektøren unntaksvis er 

delegert eller velges inn i særlige roller/oppgaver i selskaper/enheter/foretak heleid av kommunen 

og som driver særlige administrasjonsoppgaver eller tjenesteproduksjon. Kommunedirektøren bistår 

ordfører og kommunens folkevalgte i saker og ved spørsmål forbundet med kommunalt eierskap.  

Kommunedirektøren: 

• har en rådgivende rolle overfor eierutvalg (formannskapet), formannskap, eier 

(kommunestyret), ordfører, og andre folkevalgte når det gjelder kommunens 

selskaper/enheter/foretak 

• forbereder saker som skal behandles av kommunens eierutvalg (formannskapet) og eier 

(kommunestyret). Dette betyr at Kommunedirektøren utarbeider beslutningsgrunnlag i saker 

som gjelder eierskap, som eierstrategi, omstrukturering, etablering, avvikling, oppløsning, 

kjøp, salg, overføringer av kommunens eierandeler til andre, og andre saker som skal 

behandles av eierutvalg/eier før generalforsamling/representantskap, og andre saker om 

aktuelle grep overfor det enkelte selskap/enhet  

• har observatørstatus i styrer kommunens selskaper/enheter/foretak  

• bistår ordfører i eiermøter  

• sørger for prosesser som siker at selskapenes budsjettforslag innlemmes i 

Kommunedirektørens forslag til kommunens årsbudsjett/handlingsprogram  

• innhenter rapportering tilpasset kommunens økonomirapportering og årsmelding 

• ansvaret for å ivareta kommunens løpende kontraktsoppfølging med 

selskaper/enheter/foretak som leverer tjenester til kommunen  

• har særlige oppgaver når det gjelder selskaper/enheter/foretak som er heleid av kommunen 

og som driver administrasjonsoppgaver eller tjenesteproduksjon for kommunen. Disse 

selskapene/enhetene forutsettes styrt så nært kommunens ordinære administrasjon og 

styringslinje som mulig. Styring/involvering ut over eventuell eierstrategi, og løpende 

utveksling av informasjon og forventninger, skjer ved eller via Kommunedirektøren. 

Kommunedirektøren er derfor kommunens eierrepresentant i disse særskilte 

selskapene/enhetene, og kan ha styreverv i disse.  
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Årshjul (forventninger/leveranser fra de selskaper/enheter kommunen 

har eierinteresser i)  
Tidsangivelsene er veiledende, og listen er grovt sortert og ikke uttømmende.  

Januar/Februar:  

• Selskapet/enheten rapporterer på forrige års tjenester/aktiviteter til bruk i kommunens 

årsrapport. Eiers mål og forventninger (eierstrategi), og løpende føringer er et sentralt 

referansepunkt 

• Eiermøte med selskapet/enheten  

• Selskapet/enheten innkaller og fastsetter saksliste for årlig generalforsamling eller 

representantskapsmøte og oversender saksgrunnlaget for innmeldte saker.  

Mars:  

• Kommunen behandler fast eierskapssak for hvert selskap/enhet basert på innkalling, 

saksliste og saksgrunnlag til årlig generalforsamling eller representantskapsmøte.  

Mai/juni:  

• Eierskapsmelding behandles av kommunestyret minimum en gang hver 

kommunestyreperiode (hvert fjerde år) 

• Eierstrategi for det enkelte selskap/enhet behandles av kommunestyret minimum en 

gang hver kommunestyreperiode (hvert fjerde år) 

• Valgkomitéene innstiller kandidater til styrevalg 

• Selskapene/enhetene avholder årlig generalforsamling eller representantskapsmøte  

• Kommunestyret behandler årsrapport fra selskapet/enheten. 

August:  

• Selskapene/enhetene sender oppdatert selskapsinformasjon inkludert styremedlemmer, 

honorarer mv. som kommunen gjør tilgjengelig på kommunens nettsider om eierskap.  

Oktober:  

• Kommunen behandler eierskapsrapport / eierskapssaker etter behov 

• Eiermøte med selskapet/enheten. 

Desember:  

• Selskapet/enheten sender styrets evaluering av eget arbeid som også beskriver styrets 

kompetansebehov. 

 

NB! Aksjeselskaper kan ha avvikende årsregnskap – dvs at årsregnskapet slutter på annen dato enn 

31.12.   
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Generelle forventninger og krav til selskapene/enhetene 

Bakgrunn og hovedprinsipper 
Et sentralt instrument for god eierstyring er å stille forventninger og krav til selskapenes/enhetenes 

innsats og resultater.  

Kommunen har strategiske og langsiktige perspektiver for sine eierskap. For å lykkes må det stilles 

forventninger og krav som formidles i god tid og følges opp i etterkant.  

Det er viktig at forventninger og krav er så tydelige som mulig, og tilpasses individuelt. Det skal som 

utgangspunkt utformes en unik eierstrategi for det enkelte selskap/enhet som ivaretar dette.  

Kommunen har som hovedprinsipp at alle selskaper/enheter/foretak skal drive lønnsomt, effektivt, 

bærekraftig og samfunnsansvarlig.  

I det følgende omtales generelle forventninger og krav som kommunen stiller overfor alle 

selskaper/enheter/foretak kommunen har eierskap i. Disse vil variere noe avhengig av hvilken 

selskapskategori det er snakk om. 

 

Avkastning 
Med forventet avkastning menes den lønnsomheten kommunen som eier kan forvente å få på sine 

investeringer over en gitt periode. Enten det er finanskapital, driftsmidler/eiendeler og/eller andre 

verdier som investeres, er kommunens forventning at verdiskapningen i det enkelte selskap/enhet 

skal være betydelig og i tråd med intensjonen.  

Kommunen investerer i og overfører verdier, og forventer derfor at selskapet/enheten bidrar til 

finansiering av kommunens økonomi gjennom målsatt avkastning.  

 

Utbytte 
For selskaper som driver utpreget forretningsmessig fastsetter kommunen forventninger til årlig 

utbytte. Utbytteforventningene skal reflektere hva kommunen som eier mener er en riktig balanse 

mellom utbytte og tilbakeholdt kapital i selskapet.  

Et sentralt hensyn ved fastsetting av utbytte er at selskapet bør ha en egenkapital som er tilpasset 

virksomhetens mål, strategi og risikoprofil.  

 

Effektivitet og kvalitet 
For alle kommunens selskaper/enheter/foretak gjelder et mål om høy grad av  

1. Ressurseffektiv drift  

2. Effektiv og kvalitativ innsats 

3. Effektive og kvalitative resultater.  

Ulike organiseringsformer velges for å realisere ulike typer formål. Der utbytteforventinger ikke er 

aktuelt, vil krav til effektivitet og kvalitet være desto viktigere. Selskaper/enheter/foretak organiseres 

utenfor kommunens administrasjon av en eller flere særlige grunner. Uavhengig av etableringsgrunn 

har kommunen likevel betydelige forventinger til gode resultater og/eller målrettet innsats for det 

enkelte selskap/enhet.  
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Bærekraft og samfunnsansvar 
Frøya kommune forventer at det enkelte selskap/enhet har fokus på bærekraft og tar 

samfunnsansvar. Kommuneplanen, herunder FNs bærekraftsmål, skal være retningsgivende for 

selskapene/enhetene. Selskapets/enhetens samfunnsansvar bør omtales i årsrapporten. Med 

samfunnsansvar menes eksempelvis hensynet til lokalsamfunn, miljø, menneskerettigheter, 

likestilling, integrering, tilgjengelighet, etikk, arbeidsmiljø, lærlingeordninger, lønn, bonusordninger, 

honorarer mv, og kommunens arbeid med samfunnsutvikling.  

 

Eierstrategi 
En presis og individuelt tilpasset eierstrategi for det enkelte selskap/enhet er i mange tilfeller en 

grunnleggende forutsetning for en god og aktiv eierstyring.  

Eierstrategien skal beskrive hva kommunen vil oppnå som eier, og hvordan. Eierstrategien utgjør de 

prioriteringene, krav og tiltak som kommunen gjør gjeldende overfor det enkelte selskap/enhet for å 

sikre ønsket utvikling og oppnåelse av de mål eieren har satt for den aktuelle tjenesten/aktiviteten.  

Eierstyringen som utøves gjennom eierstrategien har direkte konsekvenser for selskapenes 

disponeringer og prestasjoner. Hvis kommunen som eier ikke stiller krav og ikke har definerte 

målsetninger for sitt eierskap, vil kommunen og selskapet/enheten i en del tilfeller heller ikke lykkes 

med å oppnå hensikten med etableringen i utgangspunktet. Selskapets/enhetens styre og 

administrasjon skal strategisk planlegge og gjennomføre forvaltning og drift innenfor rammen eier 

trekker opp i eierstrategien. Det forutsettes at innenfor denne skal selskapet/enheten ha betydelig 

grad av spillerom, avhengig av organisasjonsform og tjeneste-/aktivitetskategori.  

En eierstrategi er en sentral politisk viljeserklæring, og må evalueres med jevne mellomrom.  

Eierstrategi utformes for de selskaper/enheter/foretak hvor dette er nødvendig og/eller 

hensiktsmessig.  
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Styret – sammensetning, honorar, forsikring, registrering mv.  

 

Styresammensetning 
For at kommunen skal nå sine mål og forventninger om resultat/innsats, og for at selskapene skal 

kunne innfri dem, må det enkelte selskap/enhet ha den kompetansen i styret som selskapet/enheten 

konkret trenger. Behovene vil variere avhengig av hvilke tjeneste/aktivitet det er snakk om, og de 

konkrete eierføringer som gis. I tillegg stilles en rekke krav og føringer i lov, forskrift, vedtak, 

retningslinjer ol. som har betydning for rammebetingelsene.  

Det er styrets oppgave å sørge for at selskapet/enheten utfører og innfrir i henhold til dette. Valg av 

styret er derfor en elementær del av eierstyringen til Frøya kommune. Riktig sammensetning er en 

sentral forutsetning for best mulig forvaltning av verdiene i selskapet/enheten.  

Utvelgelse av kandidater til styret og sammensetning skal ta utgangspunkt i kompetanse, erfaring og 

kapasitet tilpasset selskapets/enhetens behov. Valgkomiteen har ansvar for å finne kandidater med 

de kvalifikasjoner det aktuelle selskap/enhet trenger, og skal overfor 

generalforsamling/representantskap innstille på en styresammensetning med god kompetanse og 

balanse.  

Før valgkomiteen innstiller skal det foreligge:  

• evaluering fra styret som blant annet beskriver styrets kompetansebehov 

• kandidatliste fra eiersekretariatet (Kommunedirektøren) som gir alternativer for 

innstillingen.  

Varamedlemmer til styret skal normalt velges numerisk av hensyn til kontinuitet og kompetanse. 

Styret som kollegium skal ha god kompetanse og erfaring innenfor:  

1. Aktuelt virksomhetsområde (tjeneste-/aktivitetsområde)  

2. Styrearbeid og ledelse, herunder organisering, organisasjonskultur og endringsprosesser  

3. Økonomi  

4. Jus. 

Viktig kunnskap opparbeides også gjennom styrearbeid. Det skal legges opp til kontinuitet i 

velfungerende styrer som sikrer at opparbeidet kompetanse beholdes, og overføres ved utskifting. 

Det er naturlig med utskifting i styrer når styremedlemmer har deltatt i lang tid. 

Selskaper/enheter/foretak utvikler seg over tid og kompetansebehovet kan endre seg som følge av 

dette. Utskifting er med på å skape ny dynamikk i styrearbeidet. Utskiftning i styrer skal normalt skje 

delvis for å sikre kontinuitet og kompetanseoverføring.  

 

Kjønnsrepresentasjon i styrene 
Det bør være balansert kjønnsrepresentasjon i styrene uavhengig av organisasjonsform. Det vil si 

minimum 40 % av hvert kjønn. Reglene i aksjeloven § 20-6 om representasjon av begge kjønn i styret 

gjelder tilsvarende for aksjeselskap hvor kommuner til sammen eier minst to tredeler av aksjene i 

selskapet. For IKS selskaper er det krav om 40 % kjønnsrepresentasjon.  Eierorganet bør uavhengig av 

lovkrav tilstrebe balansert kjønnsrepresentasjon i aksjeselskaper. 
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Styreperiode 
Styremedlemmer og varamedlemmer velges for en periode på to år, med mindre vedtektene sier noe 

annet. Disse kan gjenvelges. Samlet tid er inntil åtte år.  

Styrevervregistrering  
Frøya kommune er som folkevalgt organ avhengig av allmennhetens tillit når det gjelder både 

forvaltning og styring. Innsyn og åpenhet rundt hvilke andre roller politikere og kommunalt ansatte 

har i samfunnslivet er viktig for å redusere fare for og mistanke om uforenlig rolleblanding.  

Registrering i kommunesektorens eget styrevervregister vil i seg selv skape økt bevissthet om de 

ulike rollene kommunens politikere og ansatte har, og vil være til nytte ved vurdering den enkeltes 

habilitetssituasjon.  

Alle som påtar seg verv i styrer i Frøya kommunes selskaper/enheter/foretak, samt daglig leder av 

slike, skal registrere vervene i KS Styrevervregister: www.styrevervregisteret.no 

Styreleder og daglig leder er ansvarlige for at registrering i KS Styrevervregister finner sted og at 

registeret er oppdatert. Det samme gjelder alminnelig registrering i Enhetsregisteret.  

 

Styreforsikring  
Styreverv i selskaper er personlig, med det juridiske ansvaret som følger styrevervet. Det enkelte 

styremedlem skal ivareta selskapets interesser, og representerer ikke politiske partier, kommunen 

eller andre interesser i denne rollen.  

Styremedlemmer i Frøya kommunes selskaper/enheter/foretak skal ha egen styreforsikring. Dette 

gjelder også varamedlemmer. Kostnader til styrevervforsikring skal dekkes av det enkelte 

selskap/enhet.  

Forsikringen gjelder det økonomiske ansvaret, ikke det strafferettslige.  

 

Styrehonorar 
Godtgjørelse til styremedlemmer i kommunale aksjeselskaper, foretak, IKS og stiftelser fastsettes av 

generalforsamlingen/representantskapet.  

Styregodtgjørelse kostnadsføres hos og utbetales fra selskapet/enheten/foretaket/stiftelsen.  

 

Eiermøte 
Et eiermøte er et dialogmøte mellom kommunen ved ordfører som eierrepresentant, og selskapet 

ved styret og daglig leder. Eiermøter kommer i tillegg til møter i generalforsamling og 

representantskap.  

Kommunedirektøren er med for å bistå ordfører. Frøya kommune ønsker at det jevnlig gjennomføres 

for å bidra til god eierstyring og kommunikasjon med det enkelte selskap. Noen ganger er det behov 

for å diskutere bestemte strategier og særlige saker/temaer uten at det treffes beslutninger.  

http://www.styrevervregisteret.no/
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Av tidsmessige og praktiske hensyn er det viktig med muligheter både for kommunen og 

selskap/enhet å kunne avholde møter uten å måtte innkalle til generalforsamling/representantskap 

etter formkravene i loven og vedtektene.  

Eiermøter er ikke lovregulert, men er en tillatt og praktisk viktig kontaktflate. Eiermøter er ment for å 

sikre god kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom selskapet/enheten og kommunen som 

eier.  

Det skal ikke treffes vedtak og det bør ikke legges føringer eller «gis signaler» i eiermøter som kan 

anses å gripe inn i styrets myndighetsområde.  

Eiermøter skal ikke frata eiers (kommunestyrets) eller eierutvalgets funksjon eller styringsmulighet.  

Eiermøter er uforpliktende for eier og for selskapet/enheten, men det skal føres referat. Både 

kommunen som eier og selskapets ledelse kan ta initiativ til å kalle inn til eiermøter.  

 

Eierskapsmeldingens forhold til medeierskap og datterselskaper 
Eierskapsmeldingen gjelder for selskaper/enheter/foretak hvor kommunen har medeierskap så langt 

det er mulig og så langt den passer.  

Eierskapsmeldingen gjelder for datterselskaper til de selskaper/enheter/foretak kommunen har 

eierskap i så langt den passer. Morselskapets styresammensetning forventes gjennomgående i 

datterselskapene.  

Saker av stor / prinsipiell betydning, herunder omstrukturering, etablering, avvikling, oppløsning, 

kjøp, salg, eller overføringer av eierandeler til andre, skal forelegges og behandles av morselskapets 

generalforsamling/representantskap og følgelig av kommunen som eier i forkant.  

Eventuelle nærmere føringer for datterselskaper vil være aktuelt å regulere i eierstrategien for 

morselskapet.  

 

Avtaler og andre styringsdokumenter 
Det er selskapslovgivningen som fastsetter de juridiske rammene for eierstyring og selskapsledelse.  

Vedtektene eller selskapsavtalen er lovfestede styringsdokumenter som regulerer de viktigste 

forholdene mellom eierne og mellom eierne og selskapet. Det kan imidlertid ofte være 

hensiktsmessig å utarbeide andre dokumenter eller avtaler som underbygger eller utpensler 

vedtektene/selskapsavtalen og som regulerer styringen av selskapet på ulike nivåer.  

Eksempler på dette er aksjonæravtaler, eieravtaler og tjenesteavtaler. Disse styringsdokumentene 

vedtas delvis av eierne og delvis av selskapets organer.  

 

Aksjonæravtale 
Aksjonæravtale er en avtale mellom eierne i et aksjeselskap. Aksjonæravtaler kan inngås mellom 

noen eller flere aksjonærer.  
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Mens vedtektene regulerer selskapets rettsforhold, regulerer aksjonæravtalen bare forholdet 

mellom aksjonærene.  

Aksjonæravtaler regulerer ofte forhold som styrevalg, stemmerett, andre styringsmekanismer, 

utbytte, omsetning av aksjer, innløsning/forkjøpsrett, finansiering, karantene, taushetsplikt osv.  

 

Eieravtale 
Eieravtale tilsvarer i realiteten en aksjonæravtale, men er formelt en avtale mellom deltakerne i et 

interkommunalt selskap.  

 

Tjenesteavtale 
Kommunalt eide selskaper er ofte opprettet for å utføre tjenesteproduksjon på vegne av 

deltakerkommunene. I disse tilfellene er det hensiktsmessig å utarbeide avtaler mellom selskapet 

som definerer tjenesteleveransen og betingelsene for vederlaget som ytes til selskapet som 

leverandør.  

Slike tjenesteavtaler kan være nyttige og aktuelle ved konkretisering/formalisering av såkalt «utvidet 

egenregi» som er et hyppig anvendt unntak fra hovedregelen om konkurranseutsetting, etter 

anskaffelsesreglene.  

 

Eierskapsmeldingen omfatter ikke 
Eierskapsmeldingen er ikke ment å omfatte vertskommunesamarbeid, interkommunale politiske råd, 

tradisjonelle avtalesamarbeid, eller samarbeidsenheter som ikke er selvstendige rettssubjekter.  
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Selskapsoversikt – i Frøya kommunes eierskapsandeler  

1. Aksjeselskap Eierandel

Balanseført 

verdi (kr)per 

31.12.2021

Eierskap

DalPro Holding AS inkl datterselskaper 49,00 % 4 457 001 aktivt
TrønderEnergi AS 2,49 % 24 928 000 aktivt
Blått kompetansesenter AS 4,66 % 310 640 aktivt
Midt-Norsk Fergealianse AS 14,28 % 140 000 støttende
Oi! Trøndersk Mat og Drikk AS 0,43 % 10 000 støttende
Frøya Storhall AS 100,00 % 4 000 000 aktivt
Abakus AS 0,10 % 2 500 støttende
ReMidt Næring AS 7,31 % 7 310  aktiv
Sum innskutt kapital 33 855 451

2. Interkommunale selskaper (IKS) Eierandel

Balanseført 

verdi (kr)per 

31.12.2021

Eierskap

Midt-Norge 110-sentral IKS 1,53 % 1
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS 1,00 % 19 000 støttende
ReMidt IKS 3,90 % 950 000 aktivt
Trondheim Havn IKS 0,09 % 1 aktivt
Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS 2,19 % 1 støttende
Sum innskutt kapital 969 003

3. Andelslag/Samvirkeselskap/Sameie Eierandel

Balanseført 

vedri per 

31.12.2021

Eierskap

Revisjon Midt-Norge SA 1,07 % 60 000 aktiv
Frøya Flerbrukshall DA 1 støttende
KLP - egenkapitalinnskudd 15 939 711 støttende
Sum innskutt kapital 15 999 712

4. Stiftelser Eierandel

Balanseført 

vedri per 

31.12.2021
Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne 300 000 aktivt
Sum innskutt kapital 300 000

5. Borettslag Leiligheter

Balanseført 

vedri (Kr)per 

31.12.2021
Grønnskag Borettslag 2 265 000 støttende
Storheia Borettslag - leilighet 3 1 447 500 støttende
Storheia Borettslag - leilighet 7 1 297 500 støttende
Sistranda Borettslag - leilighet 097 001 3 1 50 100 støttende
Sistranda Borettslag - leilighet 097 001 2 1 50 100 støttende
Sistranda Borettslag - leilighet 097 003 1 1 50 100 støttende
Sum innskutt kapital 1 160 300

SUM totalt kr 52 284 466

Oversikt over Frøya kommunes eierskap 31.12.2021
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Frøya Kommune har i tillegg til dette andeler i Frøya Kystlag. Frøya Kystkultursenter og 

Stiftelsen Nord-Dyrøy Slipp er avviklet, men deler av disse organisasjonene har etter 

avviklingen gått sammen med Frøya Kystlag, og har overdratt andelene som Frøya Kommune 

eier over til Frøya Kystlag.  

Frøya Kystlag er en interesseorganisasjon og har ikke levert regnskap og er derfor ikke med i 

oppsettet. 
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Frøya kommunes eierskap per 31.12.21 
Informasjonen er hentet fra offisielle kilder: selskapenes hjemmesider, fra    selskapsavtalene, tidligere 

eierskapsmeldinger, fra Brønnøysundregisteret og lignende. 

 

DalPro Holding AS 
Hjemmeside: www.dalpro.no 
 

Nøkkelinformasjon 
Selskapet eies av Hitra (51 %) og Frøya kommuner (49 %). Frøya kommunes balanserførte verdi per 

31.12.21 er på 4 457 001 NOK. 

 
Regnskap tre siste år 

 
 
Formål 
Dalpro AS sin hovedvirksomhet er attføring. Bedriften skal drive kvalifisering gjennom fremstilling av 

produkter av høy kvalitet og handel for å kunne tilby realistisk og utviklende arbeidstrening til 

mennesker som har uavklart arbeidstilknytning. Samtidig skal DalPro tilby arbeidsutprøving i 

eksterne  bedrifter. 

Hensikten er å bidra til at deltakerne kan bli i stand til å forsørge seg selv ved eget arbeid. For 

personer  som har varig uføretrygd kan bedriften tilby opplæring og tilsetting i varig til rettelagt 

arbeid i DalPro s produksjonsavdelinger eller bistand til tilrettelagt arbeid i ordinært arbeidsliv. 

DalPro skal både drive opplæring og også gi tilbud til flyktninger, innvandrere, elever, arbeidsledige 

og                        sosialhjelpsmottakere. Selskapet skal i samarbeid med eierkommunene, næringslivet, Staten, 

NAV, helse- og sosialtjeneste og skole bidra til at den enkelte deltaker når sine mål om god 

livskvalitet, kunnskap og arbeidstilknytning ut i fra den enkeltes forutsetninger. 

 
Selskapets samfunnsansvar 
Noen i Norge faller utenfor det alminnelige velferdsbildet for kortere eller lengre tid. Dette                 er 

mennesker som fellesskapet har ansvar for å hjelpe til en meningsfylt tilværelse. 

DalPro tilbyr en rekke tiltak for mennesker som har behov for støtte for å komme ut i arbeidslivet. 

I sitt konsept overfor våre deltakere legges det vekt på fysisk trening og riktig kosthold. De har eget 

trimrom og fantastiske turområder. De har også ulike programmer som kjøres for å hjelpe deltakere 

til  vekst og til økt livskvalitet. 

 
Bakgrunn for eierskapet 
Styrking av arbeidet med yrkesmessig rehabilitering var grunnlaget for etableringen av DalPro. 

Vinklingen mot yrkesmesig attføring var utslagsgivende for statens støtte til prosjektet. DalPro har 

http://www.dalpro.no/
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utviklet sitt driftskonsept mange ganger siden starten for å styrke arbeidet med yrkesmessig 

rehabilitering, så som bygging av slakteri, videreforedling av hjort og villsau. 

Videre utvikling av Hammerstaddalen til en inspirasjon-, motivasjons- og opplevelsesarena var 

grunnlag for aksjekapitalutvidelsen i 2006. 

I 2017 ble aksjekapitalen igjen utvidet, og årsaken var utvidelse av virksomheten på Frøya med 

modernisering av vaskeriet og bygging av et flerbrukshus. Frøya kommune betalte inn 

aksjeutvidelsen på kr 1.492.000. Dette medførte høyere eierandel for Frøya og lavere eierandel for 

Hitra (fra 60 % til 51%). 

 
Restrukturering av selskapsstrukturen 
Selskapet har i 2021 foretatt en større restrukturering av selskapsstrukturen – med DalPro Holdning 
AS,   
DalPro AS, DalPro Utvikling AS, DalPro Eiendom AS og Smak fra Øyrike AS. Alle datterselskapene er 
100 % eid av DalPro Holdning AS. Selskapene har samme styresammensetning og daglig leder med 
unntak av Smak fra Øyrike AS der Sandra Bergsnev er dagelig leder og Ole-Morten Sørvig er 
styreleder.  
En av årsakene til denne restruktureringen skyldes at NAV har satt krav om at forhåndsgodkjent 
attførsingsbedrift ikke har lov til å leie ut eiendom eller lokaler, selv ikke til et søsterselskap i samme 
konsern. 

 

Frøya kommunes forventninger til selskapet 
DalPro er et arbeidstilbud som favner bredere enn noen andre bedrifter i øyregionen. Det skal dekke 

tilbud for de som faller utenfor det ordinære arbeidslivet. Bedriften er svært viktig, både for 

kommunen               som eier og som tjenesteutøver og forvalter.  

Selskapets ansvar i denne sammenhengen må forventes ivaretatt og utviklet i samsvar med 

etterspørsel og behov. I tillegg har bedriften en viktig rolle i produksjonen av lokal mat og 

derigjennom som avtaker og kjøper av både vilt og husdyr.  

Lokal grønn produksjon og opplevelsestilbud for barn og unge, lokalbefolkning og tilreisende er ellers 

muligheter som det forventes blir videreutviklet. 

Etablere nytt vaskeri og flerbrukshus ved Frøya helsetun. 

 

TrønderEnergi AS 
Hjemmeside: www.tronderenergi.no 
 
Nøkkelinformasjon 
Selskapet eies av kommuner i Trøndelag, Normøre Energiverk og KLP. Frøya kommune har en 

eierandel                på 2,49 %. Frøya kommunes balanserførte verdi per 31.12.21 er 24 928 000 NOK. 

Regnskap tre siste år

 
 

http://www.tronderenergi.no/
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Formål 
TrønderEnergi arbeider for å skape verdier gjennom miljøvennlig produksjon og energirelaterte 

tjenester til det beste for regionen. Konsernet har tre hovedområder:  

• produsere strøm fra vann- og vindkraft 

•  utvikling av framtidsrettede energirelaterte tjenester. 

Selskapets samfunnsansvar 
TrønderEnergi skal ta ansvar for å sikre bærekraftig verdiskapning for sine eiere, lokalsamfunnene 

der  de driver virksomhet, de ansatte og storsamfunnet rundt. 

TrønderEnergi skal opptre redelig, forretningsmessig og med tilbørlig hensyn til samarbeidspartnere, 

leverandører, kunder, og omverdenen for øvrig. 

De skal ta ansvar for de samfunnsmessige konsekvensene av virksomheten, både med hensyn til 

miljøpåvirkning, arbeidsforhold og sosiale forhold. Ansvaret går gjennom hele verdikjeden fra innkjøp 

og investeringer til salgsvirksomhet mot forbrukere og bedrifter. 

TrønderEnergi skal alltid søke å sikre at eventuelle negative konsekvenser av virksomheten begrenses 

til et forsvarlig minimum, og at det iverksettes avhjelpende tiltak der det er påkrevet. Selskapet skal 

alltid respektere FNs menneskerettigheter og de ansattes grunnleggende rettigheter slik de kommer 

til                 uttrykk gjennom ILOs konvensjoner, arbeidsmiljøloven og kollektive avtaler. Selskapet skal ta 

avstand fra sosial dumping og skal sikre at ansatte og leverandørers ansatte har forsvarlige 

arbeidsvilkår. De skal proaktivt arbeide for å sikre mangfold i virksomheten og aldri diskriminere 

noen på grunnlag av kjønn, seksuell orientering, etnisk eller kulturell bakgrunn, politisk ståsted, 

funksjonshemming eller alder. 

 
Bakgrunn for eierskapet 
Frøya kommune har hatt eierskap i TrønderEngergi As siden starten i 1998. Fra 1970 het selskapet 

Sør- Trøndelag kraftselskap, men skiftet navn til TrønderEnergi i 1997. Hitra og Frøya kraftlag gikk inn 

i Sør- Trøndelag kraftselskap i 1987. Etableringen av Hitra og Frøya kraftlag skjedde som en følge av 

strømforsyningen til øyregionen i starten av 1950-tallet, og Hitra og Frøya kraftlag ble etablert i 1949. 

 

Frøya kommunes forventninger til selskapet 
Frøya kommunes forventinger til selskapet er at konsernet drives til beste for både eiere og kunder. 

Som kunde og eier ønsker vi stabile leveranser av fornybar og miljøvennlig energi til så lave priser 

som mulig, som både kommer Frøya kommune og Frøyas befolkning og næringsliv til gode. I tillegg vil 

vi som  eier oppnå god avkastning av vår kapitalinvestering i selskapet. 

 
TrønderEnergi er det selskapet hvor Frøya kommune har eierinteresser med størst kommersiell verdi 

for kommunen. Det er derfor viktig å ha bevissthet og oppmerksomhet rundt de 

disposisjoner/endringer som selskapet foretar. Både fordi fornybar energiforsyning har så stor 

betydning for både Frøyasamfunnet og verden for øvrig, men også fordi selskapet representerer 

store           økonomiske verdier for kommunen. 
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Blått Kompetansesenter AS 
Hjemmeside: www.bknorge.no 
 

Nøkkelinformasjon 
Frøya kommunes eierandel i selskapet er på 4,66 % og balanserført verdi per 31.12.21 er 4 457 001 
NOK. 
 
Regnskap tre siste år 

 
 
Formål 
Blått Kompetansesenter AS er et innovasjonsselskap i vekst som skaper resultater gjennom 

samarbeid. Det handler om hav, mennesker, muligheter, kunnskapsmiljø og drømmer. Det handler 

også om å gi næring til nye ideer, satse på ny teknologi og å finne bærekraftige løsninger. 

De skriver på sin hjemmeside «Vi hjelper deg med å finne folk, utvikle nye løsninger og skaffe 

finansiering». 

 
Bakgrunn for eierskapet 
I forbindelse med fusjon av Trøndersk Kystkompetanse ble eierandelene i selskapet styrket. 

Kommunen sluttet seg til denne fusjon og selskapets målsetning. 

 
Selskapets samfunnsansvar 
Selskapets virksomhet er å legge til rette for koblingsaktivitet i Blått kompetansesenter, herunder 

aktiviteter som inkluderer leietakerne i bygget, men ikke minst også hele det regionale næringslivet i 

marin sektor, de videregående skolene i øyregionen og relevante forsknings- og 

utdanningsinstitusjoner.  

 

Frøya kommunes forventninger til selskapet 
Frøya kommune er godt fornøyd med samarbeidet og håper selskapet ytterligere befester sin rolle 
som innovasjonsselskap.   
 
 

  

Regnskap (i hele 1000,-) 2018 2019 2020

Driftsinntekter 5947 5211 4130

Driftsresultat 253 348 -659

Resultat før skatt 269 354 -635

Sum Eierdeler 6838 6923 5909

Egenkaptial i % 79,40 % 83,50 % 87,10 %

NØKKELTALL

http://www.bknorge.no/
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Midt-Norsk fergeallianse AS 

Hjemmeside: Ingen 
 
Nøkkelinformasjon 
Eies av kommunene Hitra, Aure, Heim, Smøla, Kristiansund og Frøya, samt Kristiansund og Nordmøre 

Havn IKS. Frøya kommune har en eierandel på 14,28% og balanserført verdi per 31.12.21 er på 

140 000 NOK. 

Regnskap tre siste år 

 
 
Formål 
Arbeide for realisering av fergeforbindelse mellom Kjørsvikbugen i Aure kommune og Laksåvika i 

Hitra kommune, samt delfinansiere investeringer og drift knyttet til denne forindelsen. Selskapet har 

ikke som            formål å generere overskudd, og det skal ikke deles ut utbytte fra selskapet. 

Selskapets samfunnsansvar 
Etablering av fergeforbindelse utgjør en vesentlighet både i forhold til næringsutvikling og i forhold til 

øvrig aktivitet i regionen. 

Bakgrunn for eierskapet 
Ønske om å få en fergeforbindelse mellom Nordmøre og Hitra, som er meget viktig for 
alle kommunene og regionen, og ikke minst gi ringvirkninger for næringsliv og reiseliv.  
 
Frøya kommunes forventninger til selskapet 
Frøya kommunes forventninger til selskapet er at en fergeforbindelse mellom Laksåvika og 

Tjeldbergodden kan realiseres i løpet av den transportplanperioden som startet i 2014, dvs. innen 

2023. Denne forbindelsen er avgjørende for Kystriksveien i Trøndelag, som må ses i sammenheng 

med etablering av forbindelse med Ørlandet og Fosen. 

 

 

Oi! Senter for Trøndersk Mat AS 
Hjemmeside: www.matriketmidt.no/oi/ 
 

Nøkkelinformasjon 
Over 100 eiere, Frøya kommunes eierandel er på 0,43 % og balanserført verdi per 31.12.21 er på 
10 000 NOK. 
 
Regnskap tre siste år 

 
 

http://www.matriketmidt.no/oi/
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Formål 
Gjennom målrettet arbeid videreutvikle Trøndelag som landets mest spennende matregion slik at det 

gir                mersmak og merverdi lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Skal bidra til økt verdiskaping innenfor matsektoren med utgangspunkt i råvarer og kultur fra den 

trønderske regionen. Utvikling, nettverksbygging og profilering er sentrale stikkord som beskriver 

hverdagen. 

 
Selskapets samfunnsansvar 
Ønsker å videreføre interessen for trøndersk mat gjennom hele året. 

Bakgrunn for eierskapet 
Ønske om å være med i et selskap som gjennom lønnsom drift skal være et skapende samlingspunkt 

for           utvikling av mat og drikke i Trøndelag. 

Frøya kommunes forventninger til selskapet 
Nytteverdien av Oi! sine aktiviteter er stor for lokale matprodusenter, og for Frøya kommunes 

omdømmebygging. Selskapet må identifisere en kjerneaktivitet av fellestjenester/ 

felleskapsaktviteter            for at det offentlige kan bidra med tilskudd eller lignende. 

 
 

Frøya Storhall AS 
Hjemmeside: www.froyaarena.no og www.froyastorhall.no 
 

Nøkkelinformasjon 
Frøya kommunes eierandel er på 100 % og balanserført verdi per 31.12.21 er på 4 000 000 NOK. 

Regnskap tre siste år 

 
 
Formål/bakgrunn 
For å realisere en Storhall for Frøya kommune, ble det etablert et selskap som skal bygge og drive 

Frøya Stohall AS. Frøya Kommune skal være eier. 

Frøya kommunes forventninger til selskapet 
Frøya Storhall er etablert og bygd i 2016. Storhallen vil inngå i kommunens tilbud til inbyggerne for å 

fremme folkehelse og idrett. 

 

  

http://www.froyaarena.no/
http://www.froyastorhall.no/
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Abakus AS AS 
Hjemmeside: www.abakus.no 
 

Nøkkelinformasjon 
Frøya kommune har en eierandel på 0,10 % og balanserført verdi per 31.12.21 er på 2 500 NOK 

Regnskap tre siste år 

 
 
Formål 
Abakus AS startet med 2 ansatte 1. juli 2001. Fra 1. april 2015 var Abakus 100 % eid av 11 kommuner 

i Sør-Østerdalen og Nord-Østerdalen, samt Røros kommune. Siden 2015 har Elverum, Frøya, Orkland 

(tidligere Meldal) og senest Rindal kommune kjøpt seg inn i selskapet.  

Bedriften har i dag 6 ansatte med svært god kompetanse innfor ulike fagfelt generelt og med lang 

erfaring i offentlige anskaffelser. I tillegg har medarbeiderne god kunnskap og erfaring i å bruke data 

som verktøy ved kontakt med oppdragsgivere og i gjennomføring av selve anskaffelsen. 

Abakus as var en av de første som tok i bruk Mercell KGV ved offentlige anskaffelser.  

De har fått utviklet en egen løsning for deling av dokumenter med sine kunder, Abashare, på de 

konkurranser de gjennomfører for dem. 

Bakgrunn for eierskapet 
Innenfor en del fagområder har kommunen ikke tilstrekkelig kompetanse vedr anskaffelser. Gjennom 

vårt eierskap i Abakus styrker kommunen sin kompetanse innenfor anskaffelser, fra utarbeidelse av 

kravspesifikasjoner, utlysning og evaluering av tilbud.  

Frøya kommunes forventninger til selskapet 
Styrking av vår kompetanse, samt få adgang til å benytte selskapet i store/kompliserte anskaffelser. 

 

ReMidt Næring AS 
Hjemmeside: www.remidt.no 
 

Nøkkelinformasjon 
Frøya kommune har en eierandel på 7,31 % og balanserført verdi per 31.12.21 er på 7 310 NOK 
 

Regnskap  
Selskapet ble stiftet 16.12.2019, første driftsår er 2020. 

NØKKELTALL 

Regnskap (i hele 1000,-)   2020 

Driftsinntekter   191 

Driftsresultat   -619 

Resultat før skatt   1 969 

Sum Eierdeler   13 266 

Egenkapitalandel i %   48,00 % 

http://www.abakus.no/
http://www.remidt.no/
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Formål 
Næringsutvikling knyttet til miljø- og gjenvinningsområdet, herunder oppkjøp av selskaper, eie aksjer 

i  andre selskaper, fast eiendom og hva dermed naturlig står i forbindelse med det. 

Selskapets samfunnsansvar 
Være et innovativt miljøselskap for de lovpålagte tjenestene innenfor miljø- og gjenvinningsområdet. 

Bakgrunn for eierskapet 
Selskapet ble etablert i kjølvannet av omdannelsen fra Hamos IKS til Remidt IKS fra 1.1.20. Gjennom å 

skille ut næringsaktiviteten fra de lovpålagte oppgavene i et eget selskap, kan eierne  rendyrke 

næringsutviklingen knyttet til miljø- og gjenvinningssektoren. 

 

Frøya kommunes forventninger til selskapet 
Det forventes at selskapet bidrar til å utfylle tjenestene til ReMidt IKS, uten at dette kommer i 

konflikt            med de lovpålagte oppgavene som IKS’et har og er pålagt. Herunder bidra til å videreutvikle 

bærekraftige og miljørelaterte kommersielle tilbud og tjenester, som kommer eierne og 

eierkommunenes innbyggere og næringsliv til gode. 

 

Midt-Norge 110-sentral IKS 
Hjemmeside: www.mn110.no 
 

Nøkkelinformasjon 
Frøya kommune har en eierandel i selskapet på 1,53 %. 
 
Regnskap tre siste år – Regnskapstall for 2020 er pt. ikke tilgjengelig 

Regnskap 2019 2018 2017 
Driftsinntekter 35077 39032 37594 
Driftsresultat -3641 3532 3219 
Resultat før skatt -3488 3726 3308 
Sum eiendeler 85605 78351 73270 
Egenkapital (%) 3,6% 6,4% 0,6% 

 
Formål 
Midt-Norge 110-Sentral har som primæroppgave å ta imot nødmeldinger, alarmere og kalle ut 

mannskaper, etablere samband og loggføre hendelser. 

Selskapets samfunnsansvar 
110 Sentralen står i direkte tilknytning til AMK (113) og Politiet (112) i Trøndelag. Sentralen 

tilfredsstiller alle offentlige krav til en nødalarmeringssentral. Sentralen har mottak av automatiske 

brannmeldinger fra næringseiendommer og offentlige bygg mm.                Dette omfatter brann, gass, 

sprinkler, heisalarmer og nøkkelboks. Omfanget er på godt over 1400 objekter. 

I tillegg har sentralen også: 

• Innkalling av kriseberedskap for Trondheim kommune. 
• Utalarmering av RVR- tjenesten til Trøndelag. 
• Utalarmering av Røde Kors. 

• Varsling - innkalling ved akutt forurensning 
 
  

http://www.mn110.no/
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Bakgrunn for eierskapet 
Ivareta kommunens innbyggere. 
 
Frøya kommunes forventninger til selskapet 
Kommunen forventer at selskapet leverer de tjenestene som er avtalt. Det går på alarmer og bistå 

med sin  kunnskap under operasjoner hvis nødvendig. Det forventes at selskapet yter opplæring til 

brannmannskapene ved bruken av teknisk utstyr og prosedyrer. 

 

 

KonSek Trøndelag IKS 
Hjemmeside: www.konsek.no 
 

Nøkkelinformasjon 
Selskapet eies av Trøndelag fylkeskommune og 27 kommuner i Trøndelag.  Frøya kommune har en 

eierandel på 1,0 % og balanserført verdi per 31.12.21 er på 19 000 NOK 

Regnskap tre siste år 

NØKKELTALL 

Regnskap (i hele 1000,-)   2018 2019 2020 

Driftsinntekter   9 687 10 845 8 260 

Driftsresultat   494 826 -657 

Resultat før skatt   536 948 -536 

Sum Eierdeler   10 272 11 623 10 936 

Egenkapitalandel i %   87,50 % 85,30 % 73,20 % 

 
Formål 
Foretakets formål er å levere sekretariatstjenester for eierkommunenes kontrollutvalg i tråd med 

gjeldende lov og forskrift. 

Selskapet kan kun drive annen virksomhet, herunder å danne andre selskaper og sammenslutninger, 

når              dette har til hensikt å fremme hovedformålet. 

Selskapets samfunnsansvar 
Selskapet skal bidra til at kontrollutvalgenes medlemmer får god kjennskap til kontroll- og 

tilsynsområdet og kunnskap om ulike måter å utøve rollen på, slik at de best mulig kan ivareta 

funksjonen som kommunestyrets kontrollorgan. 

Bakgrunn for eierskapet 
Selskapet ble opprettet med bakgrunn i endringer i kommuneloven som medførte krav til ny 

organisering av sekretariatsfunksjonen til kontrollutvalg i kommunene. Fra 1.1.18 ble KonSek 

Trøndelag IKS opprettet (fusjon mellom KomSek Trøndelag og Kontrollutvalgssekretaratet Midt-

Norge). 

Frøya kommunes forventninger til selskapet 
At driften av Konsek skjer i tråd med selskapsavtalen, økonomiplan og budsjett. Dessuten at driften 

er               effektiv og i samsvar med kommunelovens forventninger til sekretariatsfunksjonen. 

 

  

http://www.konsek.no/
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ReMidt IKS 
Hjemmeside: www.remidt.no 
 

Nøkkelinformasjon 
Eierne består av 17 kommuner i Trøndelag og Møre og Romsdal fylker. Frøya kommune har en 

eierandel på 3,9 % og balanserført verdi per 31.12.21 er på 950 000 NOK. 

Regnskap tre siste år 

 
Formål 
På vegne av eierkommunene og i henhold til delegasjon å utføre den forvaltningsmyndighet og de 

oppgaver som eierkommuner har i tilknytning til innsamling, transport, behandling og omsetning av 

avfall/slam og alt som naturlig hører med til dette i eierkommunene, samt delta i eller etablere andre 

selskaper til utøvelse av virksomheten innenfor denne formålsangivelse. Selskapet kan også utføre 

forvaltningsoppgaver for eierkommune på andre områder. 

Selskapets samfunnsansvar 
Selskapet skal søke å redusere avfallsmengdene, utnytte ressursene i avfallet og behandle avfallet på 

en  måte som fullt ut tilfredsstiller miljømessige krav som myndighetene stiller. Sørge for en 

økonomisk og miljømessig optimal håndtering av avfallet fra husholdningene. Selskapet                 skal ved 

deltagelse i egen innsamlings- og behandlingsselskap sørge for at det er et godt tilbud til næringslivet 

i alle eierkommunene. 

Bakgrunn for eierskapet 
Selskapet ble opprettet for å ha en mer effektiv og bærekraftig renovasjonsordning. Selskapet er et 

IKS              hvor selvkostprinsippet er forutsetning for driften. 

Frøya kommunes forventninger til selskapet 
At driften av ReMidt IKS skjer i tråd med selskapsavtale og vedtatte strategier, samt at 

selvkostprinsippet er et bærende element.  

Det forventes også at selskapet bidrar til: 

• det grønne skiftet, slik FN’s bærekraftsmål beskriver 

• å fremme  gjenbruk og ombruk 

• forbedringer i innbyggernes, næringslivets og kommunens adferd og holdninger knyttet til 

«bruk og kast» 

• å redusere og reparere forsøplingen av havet og naturen. 

Knyttet til dette så forventes det også at selskapet bidrar til etablering og utvikling av lokale 

servicepregede tilbud og arbeidsplasser. 

 

  

http://www.remidt.no/
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Trondheim Havn IKS 
Hjemmeside:  
 

Nøkkelinformasjon 
Frøya kommune har en eierandel på 0,09 %.  
 
Regnskap tre siste år 

 
 
Formål 
Selskapet har som formål å samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet 

innenfor samarbeidsområdet, samt sørge for sikkerhet og fremkommelighet i selskapets havner og 

deltakerkommunenes sjøområder. I tilknyttning til dette skal Trondheim Havn på vegne av 

deltakerkommunene ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter Havne- 

og farvannsloven påligger kommunene, samt håndheve de bestemmelser som etter Havne- og 

farvannsloven med forskrifter gjelder innenfor kommunenes sjøområder. 

Bakgrunn for eierskapet 
Kommunen gikk inn som eier etter av havnen på Nordhammervika ble en del av selskapet. 

 

Frøya kommunes forventninger til selskapet 
Selskapet eies av flere kommuner og utøver sin virksomhet ut fra lover og regler, men også for i 

fellesskap tilpasse seg løpende utfordringer. Kommunens nye liggekai på Sistranda administreres av 

Trondheim Havn. 

 

IKA Trøndelag IKS 
Hjemmeside: www.ika-trondelag.no 
 

Nøkkelinformasjon 
38 kommuner i Trøndelag, 1 kommune i Hedmark samt Trøndelag fylkeskommune er eiere.  Frøya 

kommune har en eierandel på 2,19 %.  

Regnskap tre siste år – Regnskapstall for 2020 er pt. ikke tilgjengelig 

Regnskap 2019 2018 2017 
Driftsinntekter 23 956 20 919 17 873 
Driftsresultat 1 582 149 -1 607 
Resultat før skatt 1 140 381 731 
Resultatgrad 4,76% 1,80 % 4,09 % 
Sum egenkapital 9 926 8 640 8 314 
Egenkapital (%) 40,8% 39,9 % 42,2 % 

 
Formål 
Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og 

effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere 

som           arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at materialet blir gjort 

tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål. 

http://www.ika-trondelag.no/
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Selskapets samfunnsansvar 
IKA Trøndelag skal: 

• være en regional aktiv samfunnsinstitusjon, som er fremtidsrettet, 
kvalitetsbevisst og brukervennlig, både som rådgiver for kommunene, og 
som forvalter av kommunenes arkiver 

• være en pådriver i arbeidet for å sikre og formidle helhetlig 
samfunnsdokumentasjon for eierkommunene 

• arbeide for at arkiver fra eierne som har rettslig, forvaltningsmessig, 
kulturell- og historisk verdi blir samlet inn, tatt vare på og gjort 
tilgjengelig for allmennhetens bruk, forskning, kulturelle og 
administrative formål. 

 
Bakgrunn for eierskapet 
Medlemsskap i selskapet ble vedtatt som en følge av innføring av ny arkivlov som ga kommunen et 

betydelig ansvar for å sikre det materialet som blir skapt i organisasjonen gjennom den daglige 

aktivitet.  

Frøya kommunes forventninger til selskapet 
At driften av IKS Trøndelag IKS skjer i tråd med selskapsavtale og vedtatte strategier. 
 
 

Revisjon Midt-Norge SA 
Hjemmeside: www.revisjonmidtnorge.no 
 

Nøkkelinformasjon 
Selskapet eies av Trøndelag fylkeskommune og kommuner i Trøndelag, Nordmøre og Innlandet.                

Frøya kommune har en eierandel på 1,07 % og balanserførte verdi per 31.12.21 er på 60 000 NOK. 

Regnskap tre siste år 

 
 
Formål 
Foretaket skal drive revisjon av de kommuner og fylkeskommuner som har medlemsskap i foretaket, 

i              tråd med den til enhver tid gjeldende kommunelov. Foretaket skal fremme medlemmenes 

økonomiske interesser gjennom deres deltakelse i virksomheten. Foretaket forplikter seg til å dekke 

medlemmenes behov for revisjonstjenester, og medlemmene forplikter seg til å kjøpe hoveddelen av 

sine revisjonstjenester fra samvirkeforetaket. 

Selskapets samfunnsansvar 
Bidrar til forbedring. Med dette menes at Revisjon Midt-Norge skal være en samfunnsansvarlig 

revisor          som bidrar effektivt til kommunenes kontroll- og tilsynsfunksjon. De skal være en uavhengig 

revisjonsenhet med høy kompetanse som bidrar aktivt til en bedre forvaltning i lokalsamfunn og 

allmennheten oppleves som et synlig kontrollorgan med høy integritet. De skal oppfattes som den til 

enhver tid best kvalifiserte til å utføre revisjon av kommunal virksomhet. 

Bakgrunn for eierskapet 

http://www.revisjonmidtnorge.no/
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Revisjon Midt-Norge IKS ble opprettet med bakgrunn i endringer i kommuneloven som medførte 

endringer i oppgavefordelingen og organiseringen av revisjonens oppgaver samt faglige og 

økonomiske utfordringer i forhold til at kommunal revisjon kunne konkurranseutsettes. Formålet var 

også at kostnadene skulle reduseres innen 3 år ved at kommunenes honorarer skulle bli 10 % lavere 

fra 2004- nivå. 

Frøya kommunes forventninger til selskapet 
Forventningene er at selskapet drives i henhold til det formål som fremkommer av selskapsavtalen, 

som er å utføre revisjon i og ha tilsyn med de deltagende kommuner i henhold til gjeldende lovverk. 

Kommunens behov for revisjonstjenester endres i takt med den utvikling som skjer i kommunene. 

Kommunen har et behov for nærhet i det daglige for å sikre at kommunens regnskaper og drift skjer i 

samsvar med lov og regelverk, men også i samsvar med de samme strategiområder som revisjon har. 

Som eier av selskapet har Frøya kommune forventninger om at selskapet bidrar i enda sterkere grad 

med          sin kompetanse, også gjennom opplæring. 

 

Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne 
Hjemmeside:  
 

Nøkkelinformasjon 
Frøya kommunes balanserført verdi per 31.12.21 er på  300 000 NOK 
 
Regnskap tre siste år 

NØKKELTALL 

Regnskap (i hele 1000,-)   2018 2019 2020 

Driftsinntekter   682 922 616 

Driftsresultat   -485 -334 -361 

Resultat før skatt   -312 -259 -413 

Sum Eierdeler   4319 4076 3768 

Egenkapitalandel i %   96,90 % 96,30 % 95,90 % 

 
Formål 
Stiftelsens primære formål er å forvalte eiendommene på fiskeværet Halten som firmaet Nekolai 

Dahl ved Torstein Erbo donerte til stiftelsen. Stiftelsen skal bidra til å utvikle øygruppen og fiskeværet 

Halten til et levende og aktivt kystkulturminne, samt legge til rette slik at historisk og ny viten kan 

formidles og utvikles. 

Bakgrunn for eierskapet 
Stiftelsen ble opprettet i 1991 for å eie og ivareta fiskeværet Halten med øyer/eiendommer som 

firmaet Nekolai Dahl donerte. Frøya kommune ser verdien i at værområdene bevares og ga derfor sin 

støtte.  

Frøya kommunes forventninger til selskapet 
Stiftelsen drives ut i fra sine forutsetninger på en tilfredstillende måte, og gjennom stiftelsens 

medlemmer og råd har det skjedd en utvikling på Halten med økt tiltrekking av besøkende. Det er lav 

økonomisk risiko for Frøya kommune vedrørende driften av Stiftelsen Halten NDM. Stiftelsen 

representerer verken vesentlige investeringer eller omsetning for Frøya kommune. Likevel 

representerer Halten store kulturelle verdier som Frøya kommune har intresse av å ivareta og sørge 

for å bli utviklet og tilkjennegjort for en større del av befolkningen, ikke minst i øyregionen.  
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Grønnskag borettslag 
Status: 
Frøya kommune eier 2 av 18 leiligheter. Frøya kommunes bokførte verdi per 31.12.21 er på 265 000 
NOK. 
 

Storheia borettslag 
Status: 
Frøya kommune eier 2 av 16 leiligheter. Frøya kommunes bokførte verdi per 31.12.21 er på 745 500 
NOK. 
 

Sistranda borettslag 
Status: 
Frøya kommune eier 3 av 20 leiligheter. Frøya kommunes bokførte verdi per 31.12.21 er på 150 300 
NOK. 
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Vedlegg 
1. TO DO – liste for ordfører i selskaper med aktivt eierskap 

Ordførers rolle: 

• er kommunens eierrepresentant i selskaper/enheter/foretak som er heleid av kommunen.  

• er kommunens eierrepresentant i alle selskaper/enheter/foretak som eies sammen med 

andre, med mindre vedtektene fastsetter noe annet.  

• er eierrepresentant i eiermøter.  

• kan delegere representasjonsretten til varaordfører, kommunedirektør eller annen 

representant for kommunen. 

 



       
Godkjenning av møteprotokoll 7.9.22  
Behandles i utvalg Møtedato  Saknr 
Kontrollutvalget i Frøya kommune 07.09.2022 28/22 
 
Saksbehandler Helene Hvidsten 
Arkivkode FE-033, TI-&17 
Arkivsaknr 22/168 - 3 
 
Forslag til vedtak 
Protokoll fra dagens møte i kontrollutvalget, 7.9.22, godkjennes. 
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