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Osen kommune

Innkalling

Utvalg Kommunestyret
Møtested Kommunehuset, Buholmråsa
Dato 20.10.2021
Tidspunkt kl 13:15

Forfall meldes via Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no – politikk – forfall politiske
møter, eller til postmottak@osen.kommune.no. Varamedlemmer møter kun ved spesiell innkalling.

Møteinnkallinger/protokoller finnes på Osen kommunes hjemmeside, www.osen.kommune.no –
politikk – politiske møter – finn riktig utvalg og dato.

Innkalling er sendt til:
Navn Funksjon Representerer
John Einar Høvik Ordfører OS-AP
Egil Arve Johannesen Varaordfører OS-AP
Kaisa Moe Medlem OS-AP
Britt Aune Olsen Medlem OS-AP
Kristian Momyr Medlem OS-AP
Toril Aspaas Medlem OS-AP
Tore O Green Medlem OS-AP
Lise Henriksen Medlem OS-AP
Line Stein Medlem OS-SP
Astrid Jakobsen Medlem OS-SP
Magnus Vada Hatlegjerde Medlem OS-SP
Håvard Strand Medlem OS-V/KRF
Ingrid S Nordmeland Medlem OS-V/KRF
Andreas Rødøy Medlem OS-V/KRF
Magnar Sæther Medlem OS-BYS

Saksliste
Saksnr Sakstittel
053/21 Godkjenning av møteinnkalling
054/21 Samlesak for referatsaker
055/21 Møteprotokoll Osen fjellstyre 23.08.2021
056/21 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Osen 28.09.2021
057/21 Skjenkebevillingskontroll 10.09.2021

http://www.osen.kommune.no/
mailto:postmottak@osen.kommune.no
http://www.osen.kommune.no/
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058/21 NVEs vurdering - Fugleundersøkelser - ivaretagelse av vilkår i 
MTA/detaljplan - Sørmarkfjellet vindkraftverk 

 

059/21 Referat fra Samarbeidsmøtet i forbindelse med Eldres dag 
2021 

 

 Politiske saker:  

055/21 Gratis skolemat for alle elever ved Strand bu, 3 dager i uka  

056/21 Valg av meddommere i henhold til domstolloven  

057/21 Godkjenning  av ny selskapsavtale - Brannvesenet Midt IKS  

058/21 Vedtak på finansiering av Nord Fosen Utvikling AS 2021 - 2025  

059/21 Investering i Åfjord vindfond  

060/21 Justering av betalingssatser innen oppvekst og kultur  

061/21 Justering av husleiesatser for kommunale boliger  

062/21 Justering av betalingssatser innen Utvikling og Miljø  

063/21 Justering av betalingssatser innen VAR - området  

064/21 Tertialrapport II per 31. august 2021  

 
 
 
Steinsdalen, 12.10.2021 
 
 
 
 
 
John Einar Høvik Greta Hagen 
Ordfører Sekretær 
 



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/948 - 1 
Saksbehandler Greta Hagen 
Dato 12.10.2021 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
053/21 Kommunestyret 20.10.2021 
 
 
Godkjenning av møteinnkalling 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Ingen merknader til møteinnkalling og sakliste. 
 
 
 
 
 



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/948 - 2 
Saksbehandler Greta Hagen 
Dato 12.10.2021 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
054/21 Kommunestyret 20.10.2021 
 
 
Samlesak for referatsaker 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak: 
Sakene tas til orientering 
 
Underliggende saker 
Saksnr. Tittel 
055/21 Møteprotokoll Osen fjellstyre 23.08.2021 
056/21 Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Osen 28.09.2021 
057/21 Skjenkebevillingskontroll 10.09.2021 
058/21 NVEs vurdering - Fugleundersøkelser - ivaretagelse av vilkår i MTA/detaljplan - 

Sørmarkfjellet vindkraftverk 
059/21 Referat fra Samarbeidsmøtet i forbindelse med Eldres dag 2021 
 
 
 
 
 



OSEN FJ E LLS T VRE

Møteprotokoll

Møtested:
Dato:
Tidspunkt

Kantina, kommunehuset
23.08.2021
19:00  - 21.10

Faste medlemmer som møtte:
Navn:

Greta Hagen
Bror Ove Hestmo
Oddbj ørn Ovesen
Rune Strand
Pål Sørgjerd

Merkn ader:
Harald Stein og Sandra Gausen deltok også på møtet .

Sandra Gausen informerte om arets honsefugltaksering.

Saksnr. Sakstittel
Saker til behandling:

6/21 Godkjenning av moteinnkalling og sakliste
7/21 Hønsefugltaksering 202 1 - resultater / fastsettelse kvoter
8/21 Drift sommer 202 1

Orienteringssaker:
Elgj akt Bior or Sor Ingar Stokk ebekk 202 1/2022
Bygningsrester Kvennabekken, Elgsjoen r apportert til Statskog
Asphaugen Game Fair 28. - 29. august 2021

6/21 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste
Møteinnkalling og sakliste ble godkj ent.

7/21 Honsefugltaksering 2021  -  resultater / fastsettelse av kvoter
Det har i år vært 16 takseringslinjer som totalt har dekket 35,3 km.

Rapporten viser positive resultater og inntrykket etter årets taksering er at det er flere
kyllinger pr. par, men noe mindre tetthet av fugl i fjellet. Tallene sier i praksis at det er
estimert 3,9 kyllinger pr. par, og at tettheten på rype er estimert til å være 17,2 fugl/km2.



12020 var det estimert 3,7 kyllinger pr. par og tettheten på rype var estimert til avare 24,3
fugl/km2. I 2019 var det estimert 1,8 kylling pr. par, og tettheten på rype var estimert til a
være 7 fugl/km2.

Pr. 23.12.20 var f ølende f angst innrapp ortert:
Lirype 162 stk. Pr. 31.10.20: 83 stk
Fjellrype 4 stk. Pr. 31.10.20: 3 stk.
Tiur
Orrhane

2 stk.
28 stk.

Pr. 31.10.20: 1 stk
Pr. 31.10.20: 2 stk.

Fjellstyret vedtok på møte 18.03.21 å begrense kortsalget de første 14 dagene og dele området
i to, Bjørnør Nord og Bjømør Sør.

Vedtak:

Det blir begrenset kortsalg de første 14 dagene og området deles i to, Bj ømør Nord og
Bjømør Sør, j f. vedtak i sak 5/21.

Fjellstyret vedtar ogsa alegge inn begrensning i salget av sesongkort fra 25.09.21.
Begrunnelse: Fjellstyret registrerte en stor økning i salget av kort i 2020 og ser det derfor
nødvendig å legge inn begrensning i salget av sesongkort for 2021 med hensyn til
forvaltningen.

Pkt. 7 i j aktreglene for 2021 blir som følger:
BAG LIMIT:
a) 2 stk. ryp er pr. dag p r. j eger (Max uttak av I O ryp er i p erioden 10. 09. -  31.10.21)

b) I stk. skogsf ugl/s torfugl pr. dag pr. j eger.

Jakta evalueres i slutten av oktober.

Jaktkort legges ut for salg på Inatur fra 1. september 2021 kl. 09.00.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

8/21 Drift sommer 2021
Det ble orientert om drift/vedlikehold sommeren 202 1.

Båt ved Anneliskardtjønna:
Båten er lite utleid og det kan skyldes at området rundt vann/naust er vokst igjen slik at det
blir vanskelig afa satt ut båten på vannet. Tiltak: området ryddes og tilrettelegges for
utlegging av båt og det sett es  inn  vinsj e i naustet. Stien opp til naustet merkes.

Lavvo Sandvatna:
Lavvoen er ferdigstilt og er klar til bruk. Lavvo legges ut på Inatur for utleie for kr 50,- pr.
døgn. Utleie gjelder kun lavvo, fiskeplassen er fremdeles åpen for allmennheten.

Forslagene ble enstemmig vedtatt .
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Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Osen kommune 
 
Arkivsak:  

Møtedato/tid: 28.09.2021 kl 08:45-11:00 

Møtested: Kya 

 
 
Møtende medlemmer: 

 

Trygve Rånes  
Åse H. Rødøy  
Morten A. Osen  
Oddbjørn Ovesen 
Tone Engan 

 

 
Forfall: 
Rannveig Vingsand 
 
Andre tilstede: 
Paul Stenstuen 
 
 
 
 
Merknader: Ingen merknader til innkalling og sakliste. 
 
Sakliste: 
 
Saksnr. Saktittel 
19/21 Referatsaker 

20/21 Revisors vurdering av egen uavhengighet 

21/21 Kontrollutvalgets budsjett for 2022 

22/21 Evaluering av kontrollutvalget og samordning med ny sekretær 

23/21 Eventuelt 

24/21 Godkjenning av møteprotokoll 

 
 
 
 
  



Sak 19/21 Referatsaker 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 28.09.2021 19/21 

 
Forslag til vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 
 

 

 
 

Sak 20/21 Revisors vurdering av egen uavhengighet 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 28.09.2021 20/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget tar den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors vurderingen av egen 
uavhengighet til etterretning. 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget tar den oppdragsansvarlige regnskapsrevisors vurderingen av egen 
uavhengighet til etterretning. 

 

 
 

Sak 21/21 Kontrollutvalgets budsjett for 2022 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 28.09.2021 21/21 

 
Forslag til vedtak 

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2022 for 
kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 662 000.  

 
Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i 
kontrollsammenheng.  
 

2. Forslaget oversendes kommunedirektøren for innarbeiding i budsjettforslaget for 
kommunen samlede virksomhet. 

 
 
 



Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
 

1. Kontrollutvalget slutter seg til det framlagte forslag til driftsbudsjett for 2022 for 
kontrollutvalget - med en total ramme på kr. 662 000.  

 
Budsjettforslaget tar ikke høyde for et eventuelt ekstraordinært ressursbehov i 
kontrollsammenheng.  
 

2. Forslaget oversendes kommunedirektøren for innarbeiding i budsjettforslaget for 
kommunen samlede virksomhet. 

 

 
 

Sak 22/21 Evaluering av kontrollutvalget og samordning med ny 
sekretær 

 
Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 28.09.2021 22/21 

 
Forslag til vedtak 
Kontrollutvalget legger konklusjonene fra diskusjonen til grunn for det videre arbeidet. 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Kontrollutvalget legger konklusjonene fra diskusjonen til grunn for det videre arbeidet. 

 

 
 

Sak 23/21 Eventuelt 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 28.09.2021 23/21 

 
 

 
 
Behandling: 
 

 
Oppvekstreformen ble diskutert. Kontrollutvalget ga signaler om at det ønsker en orientering fra 
rådmannen på nyåret om dette. 

 

 
 

Sak 24/21 Godkjenning av møteprotokoll 
 

Saken behandlet i Møtedato Saknr 
Kontrollutvalget i Osen kommune 28.09.2021 24/21 



 
Forslag til vedtak 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 
 
Behandling: 
Avstemming 
Enstemmig 
 

 
Vedtak: 
Møteprotokollen fra dagens møte i kontrollutvalget godkjennes. 
 

 

 
 
 
 
 



Fra:  Paul Ivar Stenstuen <paul.ivar.stenstuen@konsek.no>
Sendt:  29.09.2021 07:42:32
Til:  Postmottak Osen kommune <Postmottak@osen.kommune.no>
Kopi:  Høvik John Einar <John.Einar.Hovik@osen.kommune.no>, Leirset Roar
<Roar.Leirset@osen.kommune.no>, Hagen Greta <Greta.Hagen@osen.kommune.no>
Emne:  21/2472 Protokoll - Kontrollutvalgets møte 28.09.2021

Vedlagt følger protokoll fra kontrollutvalgets vedtak.
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AVARN

Security

Osen Kommune
77 40 STEINSDALEN

Att : Greta Hagen

Navn:
Avdeling:
Telefon:
Telefaks:
E-Mail:

Morten Aune
765/ Nord -Tr@ndelag/ Verdal
02580 / 902 77 483

morten _aune@avarnsecurity_com

Deres dat o:
Deres ref .:

Vår ref .:
Dat o:

10.09.2021
G.Hagen

MA
16.09.2021

SKJ ENK EBEV ILLI NGSKO NT ROLL

Oversender t il Deres orient ering rapporter utferdiget i forbindelse med ut ført
skj enkebevillingskont roll i Osen 10. Sept ember 2021

Den ble gjennomført 1 skj enkebevillingskont roll i osen.

Rest aurant en som ble kont rollert har satt seg inn i gjeldende smitt evernregler og t ilret t elagt
drift en på st edet et t er det te.

For ytt erligere presiseringer, eller for spørsmål er det bare å t a kont akt .

Med vennl

Md.
Nk Drift - Områdeleder Kontroll Svinn / Security

Avarn Security

Vedlegg.

Postadresse:
Neptunveien 6
7650 Verdal

Besøksadresse:
Neptunveien 6
7650 Verdal

Telefon: +47 902 77 483
Sent ralbor d : +47 02580

Bank: 1234.00.98765
Org.nr.: 943 184 097

E-po st :
kont roll.t rondelag@nokas.com
www.nokas.no



M
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Security

Ent ry # 311

Skjenkekont roll

Nordmeland Gårdshotell

Normeland Gårdshotell

MA 10/09/2021 11:17

1 St edets navn: Normeland Gårdshotell
Tlf 901677 62

2 St edets adresse: Steinsdalsveien 221
77 40 St eeinsdalen

3 St yre r: Jørn Nordmeland

4 Stedfort reder: Signe Lillian Fagerdal
Nord meland

5 Mailadresse:

6 Kont rollører: 41263 -8494

7 Kont roll utført i t idsrom: 21.45 - 22-30

8 Åpen eller lukket kont roll? lukket

9 Antall ansatt e : 3

10  Ant all gjester: ca 40

11 Dørvakt ? X

12  Åpenbart berusede gjeste r i bevert ningsst edet?

13 Skjenking t il åpenbart berusede gjeste r?

14  Skjenking t il gjeste r som derved må antas abli åpenbart beruset ?
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15 Skjenking t il gjester i selskap med åpenbart berusede?  

16 Skjenking t il gjester som ikke fyller a ldersvilkårene?  

17 Skjenking ved personale som ikke fylle r a ldersv ilkårene?  

18 Skjenking utover volumbegrensingene?  

19 Skjenking utover t illatt t id?  

20 Åpent ut over t illatt t id?  

21 Nøt gjest er medbrakte alkoholvarer?  

22 Alkoholf rie/alkoholsvake a lte rnat iv? /

23 Antatt brudd på reklamebest emmelsene?  

24 Tilfredsst illende orden og vedlikehold?  

25 Hadde nødutganger t ilf redsst illende merking? /

26 Fri passasje t il nødutganger?  

27 Overholdes Tobakksskade loven § 6 m.h.t . forbud mot røyking i  
serveringsstedet?

28 Er det innført internkont roll ett er alkohollovens forskrift er § 8?  

29 Tilleggsrapport :
Det var en rolig og god stemning i lokalet med i all hovedsak spisegj ester. Nystartet
hotell og restaurant. Godt opplegg i forhold til smittevern. Dem hadde hengt opp flere
plasser hvordan gj estene skal opptre i forhold t il smit tevern og desinfeksj onsmiddel var
p lassert ved inngang og flere plasser. Det ble serverte ved bordene.

Det var en rolig og god
stemning i lokalet med i

all hovedsak
spisegjest er. Nystartet
hotell og restaurant .

Godt opplegg i forhold
t il smitt evern. Dem

hadde hengt opp flere
plasser hvordan

gjestene skal oppt re i
forhold t il smitt evern og
desinfeksjonsmiddel var
plassert ved inngang og

flere plasser. Det ble
serverte ved bordene.
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AVARN
Security

ARBEIDSSEDDEL.
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Fra: Aune, Morten <Morten.Aune@avarnsecurity.com> 

Sendt: 21.09.2021 11:48:24 

Til: Postmottak Osen kommune <Postmottak@osen.kommune.no>, Hagen Greta 

<Greta.Hagen@osen.kommune.no> 

Emne: Osen kommune Skjenkebevillingskontroll 10.09.2021 

 
  
  
Morten Aune 
Nk Drift – Områdeleder Kontroll Svinn / Security 
  
Avarn Security 
  
Neptunvegen 6 
7650 Verdal 
Norge 
  
Mobil: +47 902 77 483 
Sentralbord +47 915 02580 
morten.aune@avarnsecurity.com                                          
Les mer om oss på avarnsecurity.no  
  
Nokas har byttet navn til Avarn Security. I den anledning har jeg fått ny mailadresse. Vennligst oppdater 
min kontaktinfo 
  

mailto:morten.aune@avarnsecurity.com
http://www.avarnsecurity.no/
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TRØNDERENERGI VIND AS 

Klæbuveien 118 

7031 TRONDHEIM 

 

   

Vår dato: 24.08.2021         

Vår ref.: 201307848-269     

Arkiv: 517   Saksbehandler: 

Deres dato:    Mikkel Jørnsøn Kvasnes  

Deres ref.:    

   

     

         

NVEs vurdering - fugleundersøkelser – ivaretagelse av vilkår i MTA-

/detaljplan - Sørmarkfjellet vindkraftverk 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til vedtak om godkjenning av detaljplan og miljø-, 

transport- og anleggsplan (MTA) for Sørmarkfjellet vindkraftverk datert 05.04.20191.  

Vi viser videre til deres oversendelse 30.06.20212 med beskrivelse av statusen for hubro og forslag til 

gjennomføring av avsluttende arbeider med montasje av turbiner. Vedlagt oversendelsen er epost fra 

Nord universitet av 28.06.2021, samt notat om forslag til videre undersøkelser også fra Nord universitet, 

datert 17.06.2021.  

Bakgrunn  

Ved godkjenning av MTA-/detaljplan er det stilt følgende vilkår:  

«For å få verifisert om det er hubro i planområdet skal de omtalte, i detaljplan/MTA, 

rutinemessige vårundersøkelsene også omfatte lytting etter hubro i den vestlige delen av 

planområdet, slik at det kan gjøres tilpasninger i anleggstiden dersom hubro påvises.» 

Det ble i 2019 og 2020 gjennomført flere runder med undersøkelser i regi av Nord universitet. 

Resultatene er formidlet i tidligere korrespondanse, møter og rapporter. NVE kom med våre vurderinger 

blant annet i brev av 05.07.20193 og i e-post av 15.05.20204. 

Gjennomførte undersøkelser i 2021 

Det er gjennomført undersøkelser av hubro i flere omganger gjennom våren og sommeren 2021. Dette 

har resultert i funn av reir med unger 11.06.2021. Ungene ble registrert sist på reir 27.06.2021. 

TrønderEnergi Vind har engasjert fagkyndige til å foreslå tilpasninger i anleggsaktivitet av hensyn til 

hubro.  

                                                      
1 201307848-34. 
2 201307848-266. 
3 201307848-130. 
4 201307848-206. 
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Nord universitetet viser til at det ikke er kjent hvordan hubroen vil respondere på den aktiviteten som 

skal gjennomføres i sluttføringen av anlegget. De foreslår å følge opp med overvåkning før, under og 

etter anleggsarbeidet, frem til desember. Videre foreslås det at transport av vindturbiner og montering av 

de tre nærmeste turbinene avsluttes senest to timer før solnedgang og starter to timer etter soloppgang 

frem til 01.10.2021. Nord universitet kommer også med anbefalinger knyttet til idriftsettelse og 

testingen av de aktuelle turbinene. Fortrinnsvis anbefaler Nord universitet at de aktuelle vindturbinene 

tidligst settes i drift 01.12.2021. Dersom dette ikke er mulig, har Nord universitet kommet med 

anbefalinger knyttet til testingen av turbinene.  

Dere skriver at det tyngste anleggsarbeidet ble avsluttet i 2020 og at det nå gjenstår mindre støyende 

anleggsarbeid. Dere har allikevel valgt å gjennomføre montasje av de tre nærmeste turbinene sist for at 

anleggsaktivitet og mulige forstyrrelser i dette området kommer sent i sesongen. Videre har dere lagt 

opp til at montasje skjer tidligst to timer etter soloppgang og avsluttes to timer før solnedgang. Når det 

gjelder Nord universitetet sitt forslag om å ikke drifte turbinene før 01.12.2021 så skriver dere at dette er 

problematisk. Først og fremst siden det ikke er noen vilkår om restriksjoner i drift av turbinene i 

konsesjon. Dere skriver også at turbinene må gjennom et testprogram som blant annet innebærer 120 

timers kontinuerlig drift av hver enkelt turbin. Dere skriver at tidspunktet gjennomføring av testen kan 

tilpasses.  

Dere opplyser om at ytterligere undersøkelser skal gjennomføres for å følge utviklingen i reiret og 

rapportere resultater fra dette i 2022.  

NVE sendte dokumentene i saken til Statsforvalteren i Trøndelag 02.07.2020 for kommentering, men 

har ikke mottatt tilbakemelding.  

 NVEs vurdering 

Vi vurderer at de undersøkelsene som er gjennomført, vurderingene av disse og tilpasningene som er 

foreslått for anleggsgjennomføring er i tråd med vilkåret i NVEs vedtak av 05.04.2019 om godkjenning 

av MTA-/detaljplan. NVE legger til grunn at tidspunkt for testing tilpasses i tråd med fagkyndige råd.  

Når det gjelder drift av turbinene så er det som dere skriver, ingen vilkår knyttet til dette. Ved NVEs 

vedtak om konsesjon av 04.06.2010 og OEDs klagevedtak 26.08.2013 ble virkningene for hubro vurdert 

som små siden denne var antatt å hekke utenfor planområdet, men i influensområdet. Departementet 

anførte i klagevedtaket at vindkraftverket og nettilknytningen kunne ha negative virkninger for hubro, 

men at disse ikke ville være av et slik omfang at det var i strid med forvaltningsmålene.  Det er i senere 

tid konstatert hubrohekking i eller i umiddelbar nærhet av planområdet på Sørmarkfjellet. En slik 

situasjon ble ikke vurdert på konsesjonstidspunktet. Fagkyndige fra Nord universitetet er usikre på om 

hubroen vil tåle at de nærmeste turbinene settes i drift, før ungene forlater territoriet. De skriver også at 

det foreligger meget lite kunnskap om den type forstyrrelser. TrønderEnergi mener restriksjoner i drift 

vil være problematisk, mht. svært viktig innkjøring og test av turbiner. Det er positivt at TrønderEnergi 

legger opp til ytterligere undersøkelser frem mot tidspunktet ungene forventes å forlate området. På den 

måten vil det være mulig å skaffe mer kunnskap om hubroens tålegrenser. Vi ser frem til rapport fra de 

samlede undersøkelsene.  
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Øyvind Leirset 
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Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Deres ref. Vår ref. Dato 
 21/821 - 2 30.09.2021 

 
 

Referat fra Samarbeidsmøtet i forbindelse med Eldres dag 2021 
Til stede: Kjell Petter, Geir (FHG), May-Britt (FHG), Knut Johan (på Teams, Strand BU), Tovemerethe, 

Per, Eldrid, Brit (PF) 

Kort presentasjon.  

Utfordring med at både REF og skolen har havnet på samme dag med sitt arrangement. REF hadde en 

solid erfaring med elevgruppa Innsats for andre forrige gang de hadde dette arrangementet, og 

ønsker å benytte denne gruppen i år også.  

Fikk med seg Jorid Nordmelan da dette går under «Livet under og etter en traumatisk 

opplevelse/pandemi) «Livet under og etter en pandemi» er tema for Verdensdagen for psykisk helse. 

Har en avtale med henne 6.oktober, dette sammenfaller med Aksjonskvelden på skolen.  

Jorid har lokal tilknytning og opplevelse fra Utøya. Ser for seg at hun også kan åpne dørene for noen 

yngre enn bare de eldre.  

Passer godt med det temaet som skolen jobber med denne uka. Blir 19.00 for sendt for eldrerådet? 

Rektor opplever at dette kan være en god fortsettelse på denne kvelden. Opplever at dette kan være 

et løft for «Mangfolduka».  

Arrangementet for skolen har dette programmet: 

16.30 – Innsats for andre lager enkel middag 

Deretter Aksjonskveld med Bingo, «kino», tombola, natursti, salg av kaffe og kaker. Hallen er tenkt 

som «spisested», mens noe av de andre aktivitetene skjer på andre steder. Utdeling av 

Mangfoldprisen på slutten av kvelden.  

Anses som en god ide å kombinere arrangementene. Samtidig mister vi fokus på at de eldre skal stå i 

sentrum, men ideen er god. Eldres dag kan markeres på forskjellige måter. Koble eldre og unge inn 

mot et felles interessefelt vil være en god markering; møtes på tvers av generasjoner. 

Dersom arrangementet utvides, må vi løse utfordringen med båtskyss.  

Skolen kan starte 16.00, slik at Jorid kan starte 18.30.  

Vil et arrangement som inneholder både Eldres dag, Verdensdagen psykisk helse, Mangfolduka og 

TV-aksjonen bli rotete slik at man ikke vet hva de deltar på? Vil «Eldres dag» forsvinne i dette?  

Kan evt de eldre ha et annet rom som de spiser på? De kan bli ca 40-50 stk. Kan de evt legge et 

arrangement med måltid for de eldre på en annen dag? Ønsker ikke å konkurrere med de som samler 

inn penger til aksjonen.  

May-Britt har søkt om, og fått tildelt midler for at alle over 65 år får et gratis måltid.  

Knut Johan har også invitert Birgit Skarstein til skolen, og foreslår at da kan gruppa Innsats for andre 

invitere de eldre til et måltid i forkant av dette.  

 



 

Side 2 av 2 
 

 

Aksjonskveld fra 16.00 – 18.30 (skolen arrangerer) og går direkte over i arrangementet som REF, FHG 

og PF 18.30 (som arrangør) Publikum merker ikke noe med dette, men arbeidsoppgavene fordeles på 

flere folk. REP og PF serverer da ikke gratis mat. Skolen får selge mat «hele kvelden». Praktisk 

tilrettelegging, servering og salg blir skolens ansvar. Skolen ønsker at REF, FHG og PF oppfordre alle til 

å være med på hele arrangementet, både det skolen har og det som REF, FHI og PF har. 

Arrangementet må publiseres godt – både digitalt og med plakater. Viktig med god markedsføring, 

og kontakt mellom gruppene. Pensjonistgruppa tar med 2-3 kaker. Vi utfordre i tillegg Tina til å lage 

en spenstig presentasjon av arrangementet. Mangfoldprisen deles ut 18.20. Kjell Petter sjekker ut om 

det er mulig for Jorid å komme inn på skolen på dagtid.  

REF og PF for blir deretter med når skolen får avtale med Birgit Skarstein, hvor de kjøper mat som 

gruppa Innsats for andre serverer til den «eldre» delen av befolkningen.  

Spørsmål om handicap-parkering for barnehage og skole. Her jobbes det med en HC-plass på den 

siden av veien som barnehagen og skolen ligger.  

HC-plass ved Sykehjemmet, her blir det markert de to nærmeste plassene på parkeringsplassen. Den 

blir ikke helt ved huset pga det skal være fri ferdsel for utrykningskjøretøy, og i hagen er det uteareal.  

Saker til neste møte i Rådet for Eldre og personer med nedsatt Funksjonsevne:  

1. Språkutfall – hvordan håndteres dette 
2. Vedlikeholdsplan av kommunale bygg (eldreboliger) Jo Terje inn 
3. Presentasjon av ny sektorleder Helse og Omsorg 

  

4.oktober Rådet for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne kl. 10.00. – 12.00 

  

Møtet slutt. 
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Sissel Blix Aaknes 
Sektorleder Oppvekst og Kultur 
 
 

Kopi til 
Britt Oddny Aune Olsen Jens Jensens Vei 2 7740 STEINSDALEN 
Geir Eide    
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Mottakere 
Eldrid Norun Melhus Steinsdalsveien 1112 7740 STEINSDALEN 
Gunhild Osen Kjerkveien 3 7740 STEINSDALEN 
Kjell Petter Hestmo Steinsseterveien 15 7740 STEINSDALEN 
Per Asbjørn Rødøy Indre Skjervøya 68 7742 YTTERVÅG 
Tovemerethe Stjern Steinslandsveien 2 7740 STEINSDALEN 
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Saksnr. Utvalg Møtedato 
055/21 Kommunestyret 20.10.2021 
 
 
Gratis skolemat for alle elever ved Strand bu, 3 dager i uka 
 
Sammendrag: 
  
  
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommunestyre finner det ikke tilrådelig å sette i gang med sklemåltid på det nåværende 
tidspunkt. 
  
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Kommunestyret hadde saken oppe til behandling 25.august, saksnr. 045/21, og leverte denne 
bestillingen: 
Skolemat skal være gratis for alle elever 
Skolemat skal serveres 3 dager i uka 
Eksisterende skolebudsjett skal holdes utenfor 
Tilbudet skal ikke baseres på bruk av frivillighet 
Tilbudet organiseres i eksisterende skolebygg 
  
Kommunestyret ønsker at det i utredningen ses på muligheter for å øke opp eksisterende 
kommunale deltidsstillinger ved kjøkkenet på sykeheimen, og evt. ved skolen. 
Kommunestyret ønsker at vurderinger som gjøres rundt meny/type servering ses i sammenheng med 
best mulig utnyttelse av ressursene, og derfor blir en del av utredningen. 
  
Vi har fått tilbud på tørrmat fra sykehjemmet etter saken ble sendt ut til behandling i august. De gir 
en pris på 19.- pr måltid. Sammensetningen av dette måltidet kan sikkert endres på flere måter, og 
evt endre prisen opp eller ned. Pristilbudet inneholdt 2 brødskiver, smør og pålegg. 
Prisen som sykehjemmet har gitt pr kuvert legges til grunn videre i utredningen.  
Varmmåltid fra sykehjemmet ligger på mellom 25.- og 30.- pr måltid. Ønsker man at skoleelevene 
skal ha annen mat enn det som allerede serveres på institusjonskjøkkenet ved sykehjemmet, vil 
prisen bli høyere. Her brukes 30.- pr varm-måltid videre i utredningen. 
Dersom kjøkkenet på sykehjemmet skal lage varmmat, vil dette utgjøre 30-40 % for å produsere 
varmmat tre dager i uka. Det finnes mulighet til å øke stilling hos noen av de ansatte på kjøkkenet 
ved sykehjemmet. Det er fornuftig at den som legger til rette for skolematen har kompetanse på 
ernæring, slik at elevene får et sunt og næringsrikt skolemåltid. 



  
Skolen har pr idag ingen personer som har anledning til å klargjøre og servere skolelunsj innenfor den 
arbeidstida de har. Alle er ansatt i stillinger som er beregnet ut fra behov som klasser og enkeltelever 
har.  
Tiden for å planlegge, organisere, legge til rette, servere og rydde i forbindelse med skolemåltidet, vil 
utgjøre 3-4 timer pr dag. Planlegging betyr finne ut av hvilken mat som skal serveres når, gjøre 
bestilling av mat, og samtidig orientere elevene (f.eks ved å lage meny) hvilken mat de til enhver tid 
får tilbud om. I "organisering" og "legge til rette" ligger henting av mat, gjøre klar tørrmat med pålegg 
og brødskiver, gjøre klar trallene til utkjøring på klasserommene. Servering innebærer utkjøring til 
klasserommene, og i "rydding" ligger hente utstyr fra klasserommene, oppvask og sette tilbake i 
skap. De dagene det er varmmat, vil det også innebære å returnere det som varmmaten ble fraktet i. 
En annen mulighet vil være at man lager varmmaten på skolen, men dette vil da bli en 
tilleggsoppgave for den som jobber med skolemåltidet ved skolen. Man kan bli fristet til å tenke at 
dette kan være en oppgave for de klassene som har mat og helse, men dette vil ikke samsvare med 
fagplan for faget mat og helse gjennom hele året. Mat og helse-faget innebærer mer enn å drive 
storproduksjon av mat. 
  
Det er også en mulighet for at den personen som jobber med skolemåltidet på skolen, gjør innkjøp 
for brødmåltid og pålegg selv, uten at dette går gjennom kjøkkenet. Kjøkkenet bestiller kuvert-
porsjoner med smør og pålegg, og dette kan også gjøres av skolen. Dersom man velger at den 
ansatte ved skolen skal gjøre disse bestillingene, vil det kreve enda mer lagringsplass slik at man har 
nok mat mellom leveringene. Et annet alternativ er at man kan kjøpe "vanlige" pakninger på 
butikken, og la hvert klasserom ha sin tralle med brød, smør og pålegg. Hvorvidt det i praksis blir 
besparende å kjøpe “vanlige“ pålegg-pakker er uvisst; vil man bruke mer pålegg når det serveres fra 
store pakker? Innkjøp av brød og pålegg kan bli en billigere variant enn om det blir bestilt gjennom 
sykehjemmet, men faren for “svinn“ vil bli større. Oppryddingen etter dette alternativet vil ikke 
nødvendigvis bli mindre. Ved bruk av kuvert-porsjoner kastes pakningene etter bruk, ved bruk av 
store pakninger, må alt pakkes sammen og ryddes bort slik at det kan brukes igjen neste dag. 
Uavhengig av hvilken løsning man går for ang tørrmat, må det være nok lagringsplass for tørrmaten 
mellom måltidene. En annen faktor som kommer inn dersom all maten skal tilberedes på 
skolekjøkkenet er at det foregår undervisning på skolekjøkkenet. Rommet benyttes til faget mat og 
helse for flere klassetrinn, og i tillegg benyttes det til gruppeundervisning. Det å skulle forberede og 
lage varmmaten ved skolen, vil gi utfordringer rundt bruk av skolekjøkkenet og mat og helse. 
  
Skolen har i dag i overkant av 80 elever, og prisen på to dager med tørrmat og 1 dag med varmmat pr 
uke hele året vil komme på ca 220 000.- 
To dager med varmmat og en dag med tørrmat pr uke 255 000.- 
Annenhver uke med to dager og en dag varmmat vil komme på 237 500.- 
Ekstra lønnsutgifter ved skolen vil ligge mellom 147 000.- og 196 000.- 
Ekstra lønnsutgifter sykehjem vil ligge på mellom 181 000.- og 240 000.- 
En årlig totalutgift for maten og økte stillinger vi ligge mellom 550 000.- og 690 000.- (2021-tall) 
I tillegg kommer en investeringsutgift ved skolen på trillebord (for å bringe mat og utstyr til 
klasserom) på ca 30 000.- og innkjøp av kjøleskap for lagring av mat mellom måltidene. Priser på 
kjøleskap er varierende, men det må tas høyde for at det er ganske mye mat som skal lagres, dersom 
man ikke skal hente kuvertpakket tørrmat hver dag. Det må også tas høyde for noe mer rengjøring på 
skolekjøkkenet, særlig om all mat skal tilberedes der. 
  
Når skolen serverer mat som er tilberedt på et godkjent institusjonskjøkken, er vi å regne som en 
serveringsenhet. Det fordrer at den som serverer setter seg inn i hygienekrav og oppbevaringskrav av 
maten. Dersom vi skal ordne alt av maten selv på skolen, både varmmat og tørrmat, er vi å regne 
som en næringsmiddelenhet, og vi er forpliktet til å følge næringsmiddelregelverket. Dette 
innebærer bl.a. opplæring innenfor sikker håndtering av mat og mathåndtering, renhold av områder 
maten tilberedes og lagres på, samt utarbeidelse og oppfølging av et godt internkontrollsystem i 
forbindelse med kantinedrift. Uansett størrelse på virksomheten, må den/de ansatte ha god 



basiskunnskap om regelverket. Det omfatter blant annet temperaturkrav og rengjøring av lokaler og 
utstyr, rutiner for oppbevaring, håndtering og omsetning av mat, og personlig hygiene. God hygiene 
og riktig temperatur ved oppbevaring og tilberedning av mat er nødvendig for å sikre at maten er 
helsemessig trygg. Her skal det bl.a. måles og skrives temp på kjøleskap hver dag. 
Uavhengig av om vi blir en serveringsenhet eller en næringsmiddelenhet, er det krav til merking av 
og informasjon om allergener i henhold til regelverket. Skolen må meldes inn til mattilsynet som 
enten serveringsenhet eller næringsmiddelenhet. Det er mattilsynet som har tilsynsmyndighet.  
Valg av løsning på maten som serveres og hvor denne tilberedes er avgjørende for hvor omfattende 
et internkontrollsystem vil bli. Tidsbruk for å følge opp internkontrollen kommer i tillegg til det 
praktiske arbeidet rundt måltidet. Det vil være utarbeidelse av systemet som her blir mest 
tidkrevende, samtidig som det er noen prosedyrer som må følges i arbeidet med mat. 
  
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Folkehelseloven slår fast at kommunen i alle sine funksjoner, også som skoleeier, skal fremme helse 
og trivsel samt bidra til å utjevne sosiale helseforskjeller. Gratis skolemåltid for alle elevene vil være 
med å bidra til dette. 
  
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Bruk av kuvert-pakker med pålegg vil gi en del søppel, noe som nok vil minkes dersom man velger å 
benytte "vanlige” pålegg-pakninger.  Utover dette bør et godt organisert skolelunsj-tilbud kunne 
begrense matsvinn. 
  
  
Vurdering: 
Det å tilby gratis skolemat for alle elevene ved skolen tre dager i uka, vil gi et betydelig løft for 
elevene. Vi sikrer da at alle elevene har tilbud om et måltid mat i løpet av dagen, og kanskje benytter 
de seg også av dette tilbudet i og med at det er gratis.  
Samtidig ser vi at det å tilby gratis skolemat til alle elevene vi være et tungt økonomisk løft for 
kommunen. Dette tilsvarer i "beste fall" en 100% assistentstilling, eller i en 80% lærerstilling ved 
skolen. Henvendelsen fra skolen, og bestillingen fra kommunestyret påpeker at skolens budsjett skal 
holdes utenfor. Skal man da dekke inn dette på andre steder i kommunen, tilsvarer dette f.eks. en 
100% hjelpepleierstilling, eller ca en 80% saksbehandler eller en 90% vaktmesterstilling. Vanskelig å 
tenke seg å ta det inn på annet enn lønn, da dette utgjør en stor sum. En annen mulighet kan være å 
dekke tilbudet fra fond, da vil det i første omgang ikke "gå utover" drift. Dersom tilbudet skal 
opprettholdes over år, må det etterhvert legges inn i drift, og det bør derfor være en plan på hvor 
dette skal tas. Oppvekstsektoren ligger inne med nedbemanning i økonomiplanen, og ytterligere 
nedbemanning vil være vanskelig. Helse, Pleie og omsorg og Utvikling og miljø ligger ikke inne med 
nedbemanning i økonomiplanen, og dette er også vedtatt ut fra de behov som disse sektorene har.  
Det er vanskelig å se hvordan Osen kommune skal greie å finansiere gratis skolemåltid for alle 
elevene, uten at dette går utover drift ett eller annet sted i kommunen. 
 
Vedlegg 
SV: et kjapt spørsmål i forbindelse med skolelunsj 
SV: Skolemåltid 
SV: Skolemåltid 
 
 



Fra:  Monkan Knut Johan <KnutJohan.Monkan@osen.kommune.no>
Sendt:  13.09.2021 09:40:50
Til:  Aaknes Sissel Blix <Sissel.Blix.Aaknes@osen.kommune.no>
Emne:  SV: et kjapt spørsmål i forbindelse med skolelunsj

Hei!
Bra tenkt, nei d et har vi nok dessverre ikke.
Og det er ikke å bare tenke at skolekjøkkenet kan brukes til dette. Skolekjøkkenet er opptatt til
undervisning to til tre dager i uka. Og brukes av andre klasser/ grupper ved behov.
Knut Johan

Fra: Aaknes Sissel Blix <Sissel.Blix.Aaknes@osen.kommune.no>
Sendt: mandag 13. september 2021 09:08
Til: Monkan Knut Johan <KnutJohan.Monkan@osen.kommune.no>
Emne: et kjapt spørsmål i forbindelse med skolelunsj

Har dere kjølekapasitet (kjøleskap) til å oppbevare pålegg over tid?

Sissel Blix Aaknes
Sektorleder Oppvekst og kultur
Tlf.: 414 48 960



Fra: Monkan Knut Johan <KnutJohan.Monkan@osen.kommune.no> 
Sendt: 31.08.2021 10:38:45 
Til: Aaknes Sissel Blix <Sissel.Blix.Aaknes@osen.kommune.no> 
Emne: SV: Skolemåltid 

 
Hei! 

 Vi vil trenge alt av ekstra ressurser for å ordne dette måltidet. Dette kan ikke være 
dugnadsbaseret. 

 Hvor mye tid som er nødvendig er vanskelig å si. Men minst 6-9 timer pr.uke. Det vil medføre 
mye vasking av fat og bestikk, og behov for mange traller. 

  
Knut Johan 
  

Fra: Aaknes Sissel Blix <Sissel.Blix.Aaknes@osen.kommune.no>  
Sendt: tirsdag 31. august 2021 09:46 
Til: May-Britt Næss Strand <may-britt.strand@osen.kommune.no>; Monkan Knut Johan 
<KnutJohan.Monkan@osen.kommune.no> 
Emne: Skolemåltid 
  
Heisann 
I siste kommunestyremøte ba politikerne om oversikt hva kostnaden vil bli dersom de går inn for gratis 
skolemåltid for alle.  
De ønsker å finne ut av kostnaden for 3 dager i uka, og muligheten til minst en dag  med et varmt måltid 
av disse tre dagene. 
De ønsker også at måltidet skal inntas på klasserommene, og at evt noen «kjører» rundt maten til 
klasserommene. 
I den forbindelse trenger jeg noe info fra dere to: 
  
May-Britt:  

 Du sa at kjøkkenet ikke hadde kapasitet til å ordne med varm-mat til skolen. Hva skal til for at 
dere greier å lage varmmat en eller to dager i uka? (hvor mye tid) 

 Hva vil et varmmat måltid koste pr porsjon? 
  
Knut Johan: 

 Vil dere trenge ekstra ressurser for å kunne planlegge, organisere, servere og rydde etter et 
lunsjmåltid for alle elevene 3 dager i uka? 

 Evt hvor mye tid ser du for deg at er nødvendig? 
  
  
Dere trenger bare å finne ut at behov for tid, så skal jeg beregne stillingsprosentene.  
  
Ber om at dere ser på dette litt raskt, da saken skal opp igjen i neste kst-møte, pga budsjettprosess 2022. 
  
  

  
  

  



Sissel Blix Aaknes
Sektorleder Oppvekst og kultur
Tlf.: 414 48 960



Fra:  May-Britt Næss Strand <may-britt.strand@osen.kommune.no>
Sendt:  06.09.2021 13:55:39
Til:  Aaknes Sissel Blix <Sissel.Blix.Aaknes@osen.kommune.no>
Emne:  SV: Skolemåltid

Hei Sissel!

Da har jeg fått avklaringer fra kjøkkenet, se merknader i rødt under.
Vil forøvrig bemerke at det er fornuftig at dere tenker at skolematen også bør lages av utdannet
personell, med kompetanse på ernæring. Det er mulig å legge til rette for å utnytte institusjonskjøkkenet
i større grad enn i dag, selv om vi allerede har stor pågang på møtemat, kantinedrift.

Du sa at kjøkkenet ikke hadde kapasitet til å ordne med varm-mat til skolen. Hva skal til for at
dere greier å lage varmmat en eller to dager i uka? (hvor mye tid)
Hvis det legges til rette for det, er kjøkkenet positive til å varmmat 1-3 dager i uka.
Det er over tid blitt økt etterspørsel på møtemat/kantinemat, som er/ og har vært utfordrende å
løse med eksisterende ressurser.
For å kunne ta på oss skolematmåltidet, er det nødvendig å øke opp med noe stillings% i ansvar
521. Varm lunsj x 3, ca 30-40%
Det vil være kostnadsbesparende om vi kan samkjøre måltidet med allerede eksisterende
kjøkkendrift ved institusjonskjøkkenet.

Hva vil et varmmat måltid koste pr porsjon?
Gjennomsnitt 25-30,-

May-Britt Næss Strand
Pleie og omsorgsleder
Helse og omsorg
Tlf.: 99 024 034
May-Britt.Strand@osen.kommune.no
Rådhusveien 13, 7740 STEINSDALEN

Fra: Aaknes Sissel Blix <Sissel.Blix.Aaknes@osen.kommune.no>
Sendt: tirsdag 31. august 2021 09:46
Til: May-Britt Næss Strand <may-britt.strand@osen.kommune.no>; Monkan Knut Johan
<KnutJohan.Monkan@osen.kommune.no>
Emne: Skolemåltid

Heisann

mailto:May-Britt.Strand@osen.kommune.no
https://www.osen.kommune.no/


I siste kommunestyremøte ba politikerne om oversikt hva kostnaden vil bli dersom de går inn for gratis
skolemåltid for alle.
De ønsker å finne ut av kostnaden for 3 dager i uka, og muligheten til minst en dag med et varmt måltid
av disse tre dagene.
De ønsker også at måltidet skal inntas på klasserommene, og at evt noen «kjører» rundt maten til
klasserommene.
I den forbindelse trenger jeg noe info fra dere to:

May-Britt:
Du sa at kjøkkenet ikke hadde kapasitet til å ordne med varm-mat til skolen. Hva skal til for at
dere greier å lage varmmat en eller to dager i uka? (hvor mye tid)
Hvis det legges til rette for det, er kjøkkenet positive til å varmmat 1-3 dager i uka.
Det er over tid blitt økt etterspørsel på møtemat/kantinemat, som er/ og har vært utfordrende å
løse med eksisterende ressurser.
For å kunne ta på oss skolematmåltidet, er det nødvendig å øke opp med noe stillings% i ansvar
521. Varm lunsj x 3, ca 30-40%
Det vil være kostnadsbesparende om vi kan samkjøre måltidet med allerede eksisterende
kjøkkendrift ved institusjonskjøkkenet.

Hva vil et varmmat måltid koste pr porsjon?
Gjennomsnitt 25-30,-

Knut Johan:
Vil dere trenge ekstra ressurser for å kunne planlegge, organisere, servere og rydde etter et
lunsjmåltid for alle elevene 3 dager i uka?
Evt hvor mye tid ser du for deg at er nødvendig?

Dere trenger bare å finne ut at behov for tid, så skal jeg beregne stillingsprosentene.

Ber om at dere ser på dette litt raskt, da saken skal opp igjen i neste kst-møte, pga budsjettprosess 2022.

Sissel Blix Aaknes
Sektorleder Oppvekst og kultur
Tlf.: 414 48 960



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/783 - 2 
Saksbehandler Roar Leirset 
Dato 27.08.2021 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
056/21 Kommunestyret 20.10.2021 
 
 
Valg av meddommere i henhold til domstolloven 
 
  
  
  
 
Rådmannens innstilling: 
Til drøfting 
  
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Vedlagt følger skriv fra Lagmann i Frostating lagdømme, angående kommunenes valg av 
meddommere for perioden 2021-2024, gjennomført sommeren 2020. Lagmannen viser i sitt skriv til 
domstolloven § 71 nr. 9, og påpeker at en del kommuner har foretatt valg som senere kan føre til at 
avsagte dommer j. straffeprosessloven § 343 nr. 3, kan måtte oppheves. 
  
Vurdering 
Ut fra skrivet og presiseringen av domstolloven, har Osen kommune foretatt valg i strid med loven til 
både Lagmannsretten og tingretten. Det presiseres fra Lagmannen at; medlemmene og 
varamedlemmene av formannskapet, eller det faste utvalget kommunen har gitt oppgaven med å 
velge meddommerutvalg, ikke selv er valgbare. 
I Osen kommune er det kommunestyret selv som foretar valg av meddommere. Dette fører til at alle 
faste medlemmer og varamedlemmer av kommunestyret etter loven, ikke er valgbare. Til lagrettten 
er det valgt 2 medlemmer, mens man til tingretten har valgt 6 medlemmer I inneværende periode 
gjelder dette 2 medlemmer. Til lagrettemedlemmer og meddommere i lagmannsretten er dette John 
Einar Høvik, mens som meddommere til tingretten er dette Kristian Momyr. 
Kommunestyret vil måtte ta stilling til behovet for supleringsvalg i forbindelse med at 2 medlemmer 
må tre ut. For tingretten anses ikke dette som nødvendig, da man har et stort nok antall, også om et 
medlem trer ut. For lagmannsretten må kommunestyret vurdere om det for resten av perioden er 
tilstrekkelig med 1 medlem fra Osen, eller om man bør supplere. 
  
Folkehelseperspektiv: 
Ingen særskilte folkehelseperspektiv i saken 
  
Klimaperspektiv: 
Ingen særskilte klimaperspektiv i saken 



  
 
Vedlegg 
Valg av meddommere for perioden 2021-2024 
 
 



Fra: Sotuyo, Maria Elena <Maria.Sotuyo@domstol.no> 

Sendt: 25.08.2021 09:10:29 

Til: 'post@naroysund.kommune.no' <post@naroysund.kommune.no>, 

'postmottak@flatanger.kommune.no' <postmottak@flatanger.kommune.no>, 

'postmottak@frosta.kommune.no' <postmottak@frosta.kommune.no>, 

'postmottak@froya.kommune.no' <postmottak@froya.kommune.no>, 

'postmottak@grong.kommune.no' <postmottak@grong.kommune.no>, 

'post@heim.kommune.no' <post@heim.kommune.no>, 'postmottak@hitra.kommune.no' 

<postmottak@hitra.kommune.no>, 'epost@holtalen.kommune.no' 

<epost@holtalen.kommune.no>, 'postmottak@hoylandet.kommune.no' 

<postmottak@hoylandet.kommune.no>, 'postmottak@inderoy.kommune.no' 

<postmottak@inderoy.kommune.no>, Postmottak Indre Fosen kommune 

<Postmottak@indrefosen.kommune.no>, 'post@leka.kommune.no' <post@leka.kommune.no>, 

'postmottak@levanger.kommune.no' <postmottak@levanger.kommune.no>, 

'postmottak@lierne.kommune.no' <postmottak@lierne.kommune.no>, 

'postmottak@malvik.kommune.no' <postmottak@malvik.kommune.no>, 

'postmottak@melhus.kommune.no' <postmottak@melhus.kommune.no>, 

'postmottak@meraker.kommune.no' <postmottak@meraker.kommune.no>, 

'postmottak@midtre-gauldal.kommune.no' <postmottak@midtre-gauldal.kommune.no>, 

'postmottak@namsos.kommune.no' <postmottak@namsos.kommune.no>, 

'postmottak@namsskogan.kommune.no' <postmottak@namsskogan.kommune.no>, 

'post@oppdal.kommune.no' <post@oppdal.kommune.no>, 'postmottak@orkland.kommune.no' 

<postmottak@orkland.kommune.no>, Postmottak Osen kommune 

<Postmottak@osen.kommune.no>, 'postmottak@overhalla.kommune.no' 

<postmottak@overhalla.kommune.no>, 'postmottak@rennebu.kommune.no' 

<postmottak@rennebu.kommune.no>, 'post@rindal.kommune.no' <post@rindal.kommune.no>, 

'postmottak@roros.kommune.no' <postmottak@roros.kommune.no>, 

'postmottak@royrvik.kommune.no' <postmottak@royrvik.kommune.no>, 

'postmottak@selbu.kommune.no' <postmottak@selbu.kommune.no>, 

'postmottak@skaun.kommune.no' <postmottak@skaun.kommune.no>, 

'postmottak@snasa.kommune.no' <postmottak@snasa.kommune.no>, 

'postmottak@steinkjer.kommune.no' <postmottak@steinkjer.kommune.no>, 

'postmottak@stjordal.kommune.no' <postmottak@stjordal.kommune.no>, 

'postmottak@trondheim.kommune.no' <postmottak@trondheim.kommune.no>, 

'postmottak@tydal.kommune.no' <postmottak@tydal.kommune.no>, 

'postmottak@verdal.kommune.no' <postmottak@verdal.kommune.no>, Postmottak Ørland 

<Postmottak@orland.kommune.no>, Postmottak Åfjord kommune 

<postmottak@afjord.kommune.no>, 'post@aukra.kommune.no' <post@aukra.kommune.no>, 

'postmottak@aure.kommune.no' <postmottak@aure.kommune.no>, 'post@averoy.kommune.no' 

<post@averoy.kommune.no>, 'post@giske.kommune.no' <post@giske.kommune.no>, 

'post@gjemnes.kommune.no' <post@gjemnes.kommune.no>, 'postmottak@hareid.kommune.no' 

<postmottak@hareid.kommune.no>, 'postmottak@heroy.kommune.no' 

<postmottak@heroy.kommune.no>, 'postmottak@hustadvika.kommune.no' 

<postmottak@hustadvika.kommune.no>, 'postmottak@kristiansund.kommune.no' 

<postmottak@kristiansund.kommune.no>, 'post@fjord.kommune.no' 

<post@fjord.kommune.no>, 'postmottak@molde.kommune.no' 



<postmottak@molde.kommune.no>, 'post@rauma.kommune.no' <post@rauma.kommune.no>, 

'sande.kommune@sande-mr.kommune.no' <sande.kommune@sande-mr.kommune.no>, 

'postmottak@smola.kommune.no' <postmottak@smola.kommune.no>, 

'post@stranda.kommune.no' <post@stranda.kommune.no>, 'post@sula.kommune.no' 

<post@sula.kommune.no>, 'post@sunndal.kommune.no' <post@sunndal.kommune.no>, 

'post@surnadal.kommune.no' <post@surnadal.kommune.no>, 

'postmottak@sykkylven.kommune.no' <postmottak@sykkylven.kommune.no>, 

'postmottak@tingvoll.kommune.no' <postmottak@tingvoll.kommune.no>, 

'postmottak@ulstein.kommune.no' <postmottak@ulstein.kommune.no>, 

'postmottak@vanylven.kommune.no' <postmottak@vanylven.kommune.no>, 

'postmottak@vestnes.kommune.no' <postmottak@vestnes.kommune.no>, 

'postmottak@volda.kommune.no' <postmottak@volda.kommune.no>, 

'postmottak@orsta.kommune.no' <postmottak@orsta.kommune.no>, 

'postmottak@alesund.kommune.no' <postmottak@alesund.kommune.no> 

Emne: VS: valg av meddommere for perioden 2021-2024 

 
Til kommunene i Frostating lagdømme. 
  
Det vises til valg av nye utvalg av meddommere for saker i lagmannsretten for perioden 2021 – 2024, 
som kommunene gjennomførte sommeren 2020. 
  
Lagmannsretten er gjort kjent med at enkelte kommuner har valgt medlemmer og/eller 

varamedlemmer av formannskapet som medlemmer av sitt meddommerutvalg. Dette kan være i 
strid med domstolloven § 71 nr. 9, som har regler om personer som er utelukket fra valg til 
meddommerutvalget på grunn av stilling. Etter denne bestemmelsen er «kommunens 
administrasjonssjef (medlemmer av kommunerådet i kommuner med et parlamentarisk styringssystem) 
og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i forberedelsen og gjennomføringen av valget», 
utelukket fra å bli valgt inn i meddommerutvalget. Dette betyr for eksempel at medlemmene og 
varamedlemmene av formannskapet, eller det faste utvalget kommunen har gitt oppgaven med å velge 
meddommerutvalg, ikke selv er valgbare.  
  
Det følger av domstolloven § 73 at det er kommunen som skal føre kontroll med at ingen velges i strid 
med reglene i domstolloven §§ 70-72. Dersom det er foretatt valg av meddommere i strid med disse 
bestemmelsene, skal kommunens administrasjonssjef slette vedkommende fra utvalget, se § 76 annet 
punktum.  
  
Rett satt med en ikke valgbar meddommer kan måtte føre til at avsagt dom må oppheves, jf. 
straffeprosessloven § 343 nr. 3. Lagmannsretten ber derfor kommunene kontrollere sine 
meddommerutvalg i henhold til ovennevnte, og eventuelt foreta nødvendige korrigeringer.  
  
  
  
Med hilsen 
  
  
Hilde Vibeke Enger 
Lagmann 



  
  

 

 
FROSTATING LAGMANNSRETT 
 
Telefon: 73542475 / 41666199 
 
frostating.lagmannsrett@domstol.no 
www.frostating.no 

  
  

mailto:frostating.lagmannsrett@domstol.no
http://www.frostating.no/


 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/828 - 3 
Saksbehandler Roar Leirset 
Dato 21.09.2021 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
057/21 Kommunestyret 20.10.2021 
 
 
Godkjenning  av ny selskapsavtale - Brannvesenet Midt IKS 
 
  
  
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommune godkjenner ny selskapsavtale for Inn-Trøndelag Brannvesen IKS med opptak av 
Verdal kommune som vedlagt, med virkning fra 01.01.2022. 
  
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Verdal kommune har søkt om å gå inn som medeiere i Brannvesenet Midt IKS. Vedlagt følger utskrift 
av styrets og representantskapets behandling av saken. Verdal kommune vil gå inn med en eierandel 
på 18,16 %. 
Osen kommunes eierandel ved Verdal kommunes inntreden endres fra dagens 5,6 %, til ny eierandel 
på 4,48 %. 
Vedlagt følger ny selskapsavtale, som må godkjennes av alle eierkommunene før endringene trer i 
kraft. Endringen gjøres gjeldende fra 01.01.2022, eller ved siste eierkommunes vedtak av ny 
selskapsavtale. 
  
Vurdering: 
Det vises til vedlagte utskrift av behandling i styre og representantskap. 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Ingen særskilte folkehelseperspektiv i saken 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Ingen særskilte klimaperspektiv i saken 
 
Vedlegg 
Sak Verdal kommune -  ny deltakerkommune Brannvesenet Midt IKS 
Møtebok - Verdal kommune - ny deltakerkommune Brannvesenet Midt IKS 
Protokoll Verdal kommunestyre 21.0621 
Referat styremøte Brannvesenet Midt IKS 07.09.21 
 
 



Seilmakergt 10 Telefon: 464 46 000 Bankknt: 4202 32 00818
7725 Steinkjer Epost: post@brannmidt.no Org.nr: 989 023 578

Steinkjer kommune
Inderøy kommune
Snåsa kommune
Osen kommune
Røyrvik kommune
Lierne kommune

Vår ref: rep.sak 05/21 Deres ref: Dato:15.09.2021

Sak Verdal kommune  –  ny deltakerkommune Brannvesenet
Midt IKS

Som tidligere orientert har Brannvesenet Midt IKS utredet et nærmere samarbeid innen brann
med kommunene Verdal og Levanger kommune. Etter behandling av trinn 1, ble det en videre
utredning om et samarbeid, men da kun med Verdal kommune, dette etter at kommunestyret i
Levanger stemte ned/strøk innstillingen fra formannskapet i Levanger om å bli med i
utredning trinn 2. Gjennom våren ble det da utredet med Verdal kommune som ny
deltakerkommune i Brannvesenet Midt IKS. Denne ble innstilt av representantskapet i møte
den 26. april 2021, behandlet i kommunestyret i Verdal den 21. juni 2021.

Vedtaket i kommunestyret Verdal hadde noen forbehold. Disse er nå bekreftet avklart av
Kommunedirektøren i Verdal. Så dato for inntreden blir 1. januar 2022. Dette fordrer en
godkjennelse vedtak om ny selskapsavtale i de øvrige eierkommunenes kommunestyrer.
Håper det lar seg for kommunedirektørene og få fremmet denne saken med positiv innstilling
om at Verdal kommune godkjennes som ny deltakerkommune og ny selskapsavtale fra 1.
januar 2022. Helst innen årsskiftet, men gjerne så snart som mulig. Vedlagt er saken som
behandlet i representantskapet, og vedtaket fra kommunestyret i Verdal.

Ønsker videre å orientere om at budsjett (som en konsekvens av ny eierkommune skal holdes
med flatt eiertilskudd fra 2021), økonomiplan 2022-2025, samt feiegebyrordning 2022 vil bli
oversendt fra oss i etterkant av behandlingen i representantskapsmøte den 18. oktober 2022
for endelig godkjennelse i de respektive kommunestyrer.

Skulle det ønskes ytterligere opplysninger, eller det er uklarheter i saken vennligst ta kontakt.

Vennlig hilsen

Håvard Bye
Brannsjef/daglig leder

Vedlegg: sak 05.21 Verdal kommune – ny deltakerkommune Brannvesenet Midt IKS
saksprotokoll i Kommunestyre 21.06.21
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MØTEBOK
Saksgang

Utvalg Møtedato Utvalgssak
Styret 16.04.21 10/21
Representantskapet 26.04.21 05/21

Saksbehandler: Håvard Bye

VERDAL KOMMUNE - NY DELTAKERKOMMUNE I BRANNVESENET MIDT IKS

Trykte vedlegg
• Brannsamarbeid Verdal kommune Brann vesenet M idt IK S
• Dokumentasjon av Brannvesenet Midt IK S
• Selskapsavtale
• Felles feiegebyrordning

Ikke trykte vedlegg
• Utredning om brannsamarbeid i Innherred rapport av 01.10.20

Vedtak i Representantskapet - 26.04.21
Vedlagte selskapsavtale innstilles som ny selskapsavtale f or Brannvesenet Midt IKS med
Verdal kommune. Ved et positivt vedtak i Verdal kommunestyre, oversendes selskapsavtalen
øvrige eierkommuner f or endelig vedtak.

Innstilling i Styret - 16.04.21
Vedlagte selskapsavtale innstil les som ny selskapsavtale f or Brannvesenet Midt IKS med
Verdal kommune. Ved et positivt vedtak i Verdal kommunestyre, oversendes selskapsavtalen
øvrige eierkommuner f or endelig vedtak.

Saksopplysning/vurdering
Kommunestyrene i Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Verdal og Levanger vedtok i forbindelse med
budsjettbehandlingen for 2020 at det skulle utredes muligheter for nærmere samarbeid i
Innherredsregionen. Et av områdene som ble nevnt i vedtaket var brann.

En utredning om brannsamarbeid i Innherred sommeren/ h osten 2020 endte med en detaljert
rapport som påpekte handlingsrommet i et brannsamarbeid og potensialet for økonomiske
besparelser. Denne saken ble behandlet i Innherredskommunene på slutten av 2020.
Rapporten ble også oversendt alle eierkommuner i Brannvesenet Midt IK S. Alle
kommunestyrene, bortsett fra Levanger, sluttet seg til saken, og at dette skulle utredes videre
med sikte på et fel les brannvesen.



Saken ble da en utredning om Verdal kommune skal ti lslutte seg Brannvesenet Midt IK S som
er brannvesenet for de øvrige innherredskommunene mfl. Vedlagt denne saken er dokumentet
med vedlegg som beskriver de faglige, organisatoriske og økonomiske konsekvensene ved et
brannsamarbeid.

Økonomisk konsekvenser er redegjort. Og for Verdal kommune vil de fra 2022 kunne spare
ca. l mil l. i dri f t, samt at all fornying av kjøretøy og materiell vi l være selskapets ansvar. For
eksisterende eierkommuner vil konsekvensen være at det er en kommune til som blir med og
bidrar til å dekke felleskostnader. Dette gjør at eiertilskuddet for 2022 viderefores fra 2021,
tilsvarer en besparelse på ca. 2,5% for alle eierkommunene.

Selskapsavtalen er i beskjeden grad endret fra tidligere. Det som er endret er merket i rødt i
vedlegget. Verdal sin inntreden endrer noe på eierandelene. De f~r 2 av 11 plasser i
representantskapet. Taket på låneopptak øker fra 25 til 30 mil l. Klagenemnden utvides med l
medlem.

Saken følger praksisen som ved tidligere utvidelser av selskapet. F ørst vil styret og
representantskapet ta stil l ing til det tilbudet som blir gitt. Deretter behandles saken i Verdal
kommunestyre. Ved et vedtak om tilslutning, vil saken fremmes for alle eierkommunenes
kommunestyrer for endelig godkjennelse av selskapsavtalen. Med de positive signaler man
har i denne prosessen, og som man har hatt ved tidl igere utvidelser, er dette ønsket av alle
eierkommuner. Det at flere blir med i et større brannsamarbeid, sikrer et kostnadseffektivt og
faglig godt brannvesen for alle kommunene i samarbeidet.



g t Bran nvesenet
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Brannsamarbeid Verdal kommune - Brannvesenet Midt IKS

Introduksjon

Kommunestyrene i Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Levanger og Verdal vedtok i forbindelse med
budsjettbehandlingen for 2020 at det skulle utredes muligheter for nærmere samarbeid i
Innherredsregionen. Et av områdene som ble nevnt i vedtaket var brann.

Det ble gjennomført en bred og omfattende utredning i trinn l med en rapport som ble
behandlet i kommunestyrene sent i 2020. Forenklet sagt, stemte alle for å gå videre med
utredningsarbeidet innen brann, unntatt kommunestyret i Levanger.

Trinn 2 ble med det en utredning, som i praksis vil være om Verdal kommune skulle tilslutte
seg Brannvesenet Midt IKS, som er dagens interkommunale brannvesen for kommunene;
Inderøy, Steinkjer, Snåsa, samt for kommunene Osen, Lierne og Rørvik. Plan for dette
arbeidet ga kommunedirektørene sin tilslutning til 18. januar 2021.

Oppsummering
Dette dokumentet viser klart besparelser økonomisk ved et større brannsamarbeid. Like viktig
er brannvesenets samlede heving av kompetanse, slagkraft, utholdenhet og kvalitet.
Dokumentet er ment å avklare faglige, organisatoriske og økonomiske konsekvenser. Det
ligger til grunn en grundig prosess i de 2 trinn som er gjennomført om økt samarbeid innen
brann.

Økonomisk vil det for Verdal kommune bety en besparelse da man som deltaker i
Brannvesenet Midt  IKS,  vil med en tiltredelse i 2022, bli belastet for et eiertilskudd på kr
9 769 700,-. Dette tilsvarer en eierandel på 18,16 %. Verdal kommune belastet regnskapet i
2020 med kr l 0, 7 mill. for brannvesen. I til legg vil selskapet selv finansiere nødvendig
fornyelse av kjøretøy. Samlet vil det på noe sikt tilsvare en årlig besparelse for Verdal
kommune på i overkant av 1,5 mill.

Stasjon Verdal vil ha den beredskapen den har i dag, og vedtatt i kommunestyret i 20 l 0. I
til legg vil det minst være 4 personer i forebyggende/feiere som har Verdal som base. Naturlig
med tilstedeværelse av ulike ledere periodevis på Verdal stasjon.

Et nytt felles brannvesen vil være en region med ca. 50 000 innbyggere, med et solid
kompetansemiljø for forebyggende arbeid, stor og slagkraftig beredskap mot brann og
ulykker, og et større brannforebygger/feiemiljø. Et slikt samarbeid gir et samlet robust
brannvesen som vil yte gode tjenester for alle innbyggerne og virksomhetene i kommunene.

Brannvesenet Midt IKS sine kjerneverdier
PROFF;  prof esj onell, respekt, oppof rende, f remtidsrettet, og f olkelig.
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Midt IKS

Hvem og hva er Brannvesenet Midt IKS?

Brannvesenet Midt IKS er et felles brannvesen organisert som et interkommunalt selskap.
Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver slik de er gitt i Lov av
14.06.02 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stof f og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), med tilhørende
forskrifter.

Dagens eierkommuner er Inderøy, Steinkjer, Snåsa, Osen, Lierne og Røyrvik. Det er ca 36
000 innbyggere i regionen. Arealet er på 9 809 km2

• Det er 6 brannstasjoner, samt 2
depot/bistasjoner. Brannvesenet Midt IKS har ca. 135 ansatte, hvorav 28 heltidsansatte.

Brannvesenet Midt IKS ble etablert i 2006. Det startet som et samarbeid mellom Steinkjer,
Inderøy, Verran og Mosvik. Det har senere blitt utvidet med at flere kommuner har sluttet seg
til. 2007 Snåsa, 2010 Osen, 2011 Namdalseid(ut i 2020 ved dannelsen av Nye Namsos), 2014
Røyrvik og Lierne. Disse tilslutningene er gjennomført uten konflikter. Man har gode
tilbakemeldinger fra ansatte og fra den politisk- og administrativ ledelse av kommunene.
Tydelig på at lokal beredskap er dimensjonert i ett tett samarbeid, og i forståelse, med
kommunene selv.

Alle kostnader i Brannvesenet Midt IKS er inkludert i eiertilskuddet. Alle drift og
investeringskostnader. Dette omfatter økonomiske støttetjenester, IT, forsikringer, kostnader
til nødnett, kostnader 110, evt husleie mm. Selskapet finansierer selv sine investeringer. Alle
kostnader ved brannvesenet er synlige gjennom eiertilskuddet.

Deltakelse for eierkommune kalkuleres individuelt fra kommune til kommune og baserer seg
på prinsippet om at hver kommune skal dekke sin naturlige andel. Dette for at ingen
kommune skal føle at man bidrar mer, enn en annen kommune.

Faktorer som styrer kostnaden/eiertilskuddet; beredskapsordninger (antall personell på vakt),
antall hendelser i normalår, innbyggertall ( forebyggende krav til l heltidsstilling pr l 0000
innbyggere), drift og avskriving av materiell, administrative ressurser, etterslep utdanning og
utstyr, andre særskilte ordninger, husleiekostnader på brannstasjon (kommunene eier/leier
selv sine respektive brannstasjoner, selskapet er en leietaker til kommunen). Dette danner
grunnlaget for en årlig kostnad til kommunen for branntjenestene. Eiertilskuddet samsvarer
direkte med eierandelen i selskapet.

Når representantskapet i Brannvesenet Midt IKS innstil ler på neste års budsjett inkludere det
alle kommunenes kostnader for brann neste år. Selskapet har solid økonomisk styring. Det er
levert overskudd i alle årene selskaper har eksistert.

pr 2020 kr 12,96 mill. i saml et oversku dd (mindreforbr u k).
tilbakebetalt utbytte til kommunene på kr 3,6 mill.
finansiert investeringer på nærmere 5 mill.
selskapet har et disposisjonsfond pr 31.12.20 på kr 4,435 mill.

Når det gjelder materiell overdras eierskapet fra kommunene til Brannvesenet Midt IKS.
Kjøretøy blir taksert, og verdien blir balanseført. Ved behov for nye kjøretøy ligger ansvaret
til Brannvesenet Midt IKS å finansiere dette selv, innen den rammen man har med det årlige
eiertilskuddet. Lånegjeld i selskapet pr 31.12.20 er på kr 16,079 mill.
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Faglige konsekvenser ved en tilslutning til Brannvesenet Midt IKS

Alle samarbeidskommunene får en styrket branntjeneste. Det blir en større organisasjon med
bredere, og mer spesialisert kompetanse, som alle våre tjenester vil styrkes med. Faglig
kvalitet, større slagkraft, økt kompetanse vil komme hele regionen til gode. I større grad vil et
slikt samarbeid bedre oppfylle brannstudiens mål, som er å arbeide for større brannvesen med
styrket evne til å håndtere forebyggende oppgaver og innsats ved branner og andre ulykker.

Viser også til vedlegget «Dokumentasjon av Brannvesenet Midt IKS» som detaljert viser et
nytt sammenslått brannvesen.

Brannforebyggende arbeid
I et sammenslått brannvesen vil man ha 5 dedikerte personer pluss en leder forebyggende som
skal ivareta denne viktige oppgaven. Man vil få et større fagmiljø, man kan ha flere med
spesialkompetanse. Dette vil gi innbyggere, of fentlige, og private virksomheter bedre
tjenester. Utviklingen i det forebyggende arbeidet tilsier at man må ha et bredere fagmiljø enn
tidligere. Dette for å sikre nødvendige kompetanse som det forventes et brannvesen har
kompetanse på. Denne avdelingen vil ha kompetanse/spisskompetanse på; farlig stof f,
eksplosiv vare, tunnelsikkerhet, plan og byggesaker, brannvern i landbruket, analysearbeid, og
holdningsskapende arbeid for barn og unge, mm. Viktig satsning nå nasjonalt, er arbeidet med
risikoutsatte hjemmeboende i satsningen «Trygg hjemme»

Antallet feiere(brannforebyggere) øker i et nytt sammenslått brannvesen. Et større fagmiljø vil
bestå av 9 ansatte + en leder. Disse vil være på flere geografiske lokasjoner. Avdelingen
gjennomfører risikobasert feiing og tilsyn i alle deltakerkommunene. Hittil har det vært gode
ef fektiviseringsresultater i denne avdelingen. Felles ledelse, systemer, rutiner og tjenester vil
gi en ef fektivisering. Brannvesenet Midt IKS krever inn feiegebyrene selv. Vedlagt er et
dokument som viser en felles feiegebyrordning for Brannvesenet Midt  IKS.  Denne viser at
svært mange huseiere i Verdal vil få et lavere gebyrer, enn dagens ordning i Verdal kommune.
Enheten tilstreber å ha minst en lærling til enhver tid.

Beredskap mot brann og ulykker
En tilslutning av Verdal kommune vil gi en samlet beredskapsavdeling med 138
brannmannskaper, 124 deltid og 12 heltids brannkonstabler. Denne vil ha en felles ledelse.
For kommunene er brann et godt fagområde å samarbeide om. Man samler og styrker
administrasjon, forebyggende fagmiljø og beredskapsmiljøene. Dette uten at man
sentraliserer. I regionen vil man ha en desentralisert beredskap med brannberedskap fra 8
brannstasjoner samt 2 depot/bistasjoner. Dette sikrer en god lokal beredskap i hele regionen.

Samlet gir et felles brannvesen en stor slagkraft og utholdenhet ved store, komplekse og
langvarige hendelser. Spesialkompetanse kan benyttes på tvers av kommunene. Man vil ha en
felles overordnet vakt som ivaretar innsatsledelsen i samarbeid med den lokale
utrykningslederen. En annen fordel man ønsker å belyse, er det navet det er i samarbeidet, at
man har kasernert brannstasjon på Steinkjer. Dette er med å sikre kompetanseoverføring
mellom stasjonene, samt ivaretar mange servicefunksjoner for hele brannvesenet. I tillegg en
lett tilgjengelig beredskap, som ved enkelte krevende hendelser kan rykke ut til nabostasjonen
med ytterligere mannskap og utstyr. Eks tankbil, stigebil, båtressurs mm.
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Beredskapsavdelingen har planer for uønskede hendelser, samt rutiner og system for å sette
stab for å håndtere store hendelser. Man har fra en ROS analyse definert hendelser hvor
beredskapsplaner er utarbeidet. Dette gir en oversikt på hvilken kompetanse, utstyr og
bemanning man må ha ved de ulike geografiske lokasjonene.

Kurs og øvelser
Brannvesenet har en egen ressurs som kurs og øvingsansvarlig. Dette for internt behov, men
også eksternt til andre brannvesen og næringskunder. Det er utarbeidet langsiktige
kompetanseplaner for alle personer. Både for de som starter som ny i brannvesenet, men også
for å vedlikeholde og utvikle kompetanse til de med lengre erfaring. Brannvesenets tjenester
er i utvikling, og kompetansen må utvikles i takt. Fagområdet til brann blir bredere og
bredere. Samfunnets forventninger til hva brannvesenet kan håndtere er stigende. Dette
fordrer planmessig kompetanseutvikling.

Brannvesenet Midt IKS har et eget øvingssenter på Tranamarka i Steinkjer. Der øves ulike
scenarier praktisk, på ulike branner og ulykker. HMS skal ivaretas og Brannvesenet Midt IKS
var det første brannvesenet i Norge som gikk til anskaf felse av en gassfyrt øvelseskontainer.
Denne sikrer at varmt røykdykk kan øves, uten at mannskapene blir eksponert av giftige
røykgasser. Øvingssenteret har oppsamling av slokkevann, og man har utslippstil latelse til luft
for dette anlegget.

Brannvesenet Midt IKS gjennomfører grunn- og befalsutdanning i regi av Norges brannskole.
Det er gjennomført 13 klasser grunnkurs, og 5 klasser ber l . Man er godkjent kursarrangør for
sertifikat kode l 60(utrykningskjøring) og har tilknyttet seg egne godkjente kjøreinstruktører
for dette. Dette er nødvendig kompetanse for en ny ansatt. Men også viktig for de mer erfarne,
da det blant annet er krav om jevnlig oppfriskningskurs for utrykningskjøring. Man leverer
også kurs til andre som har krav til kompetanse i utrykningskjøring.

Man leverer en stor mengde ulike kurs til of fentlige og private virksomheter, eksempelvis;
kurs varme arbeider, førstehjelp, brannvern, evakuering, slokking, mm.

Eksterne inntekter/tjenester
I 2020 omsatte man for ca. kr 4 mill. for tjenester levert til of fentlige og private virksomheter.
En del av dette er inntekter av tjenester som heltidskonstablene utfører samtidig mens man
likevel er i beredskap. Det er en stor aktivitet innen kurs og undervisning. Slike inntekter
reduserer direkte behovet for eiertilskudd for å drifte brannvesenet. Et samarbeid med Verdal,
vil gi brannvesenet større muligheter til tjenesteleveranser og tjenestesamarbeid med mange
spennende virksomheter i Verdal kommune og med kommunen selv.

Eksempel på tjenester som gir inntekter er; kontroll og service slukkemidler, tjenester innen
trygghetsalarm, heisalarm, ransalarm. Plasstjeneste helipad, flagging Steinkjer kommune,
restverdiredning, kurs og undervisning, vannforsyning, unødige alarmer, andre oppgaver som
kan leveres i kombinasjon med beredskap.

Administrasjon
Administrasjonen i Brannvesenet Midt IKS består av følgende; brannsjef, leder beredskap,
leder forebyggende, feieformann og 3 personer i stab; kurs og øvingsansvarlig,
kontoransvarlig, og plan og logistikk.
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Organisatoriske konsekvenser ved en tilslutning

V erdal kommune sin representasjon i selskapet.
Verdal kommune vil i kraft av sin størrelse som eier få 2 representanter i representantskapet.
Det er 2 av totalt 11 representanter i representantskapet, som er selskapets øverste myndighet.
V ia representantskapet får Verdal, på samme måte som de øvrige eierkommuner, innflytelse
på valg av styrets representanter. Styret består av 7 medlemmer med 2 varamedlemmer i
rekkefølge, hvorav de ansatte har 2 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Verdal brannstasjon
Stasjonen er nylig oppgradert for å oppfylle lovmessige krav til et forsvarl ig arbeidsmiljø.
Den er hensiktsmessig for formålet. I vedlegget dokumentasjon av Brannvesenet Midt IK S
har vi beskrevet beredskapen Verdal; 16 mannskaper i 4 delt hjemmevakt, overordnet vakt
fel les i hele Brannvesenet Midt IK S. Beredskap som i dag, og som Verdal kommunestyre
vedtok i 2010.

Stasjonen vil være en base for feiepersonell(brannforebyggere). I dag en base for 3 feiere. Det
er naturlig at feieformann er på Verdal i perioder. Forebyggende har en person med kontor
der i dag. I tillegg vil en sammenslåing øke behovet for en still ing i forebyggende avdeling for
brannvesenet. Den kan like gjerne arbeide fra Verdal, eller på en av de andre lokasjonene.
Tjenestene skal ytes i hele regionen, sl ik at må regne med å være mobil i hele regionen.
Administrasjonen ser også for seg dager dere man arbeider fra Verdal. Det er fleksibili tet som
ligger i tiden, og man har avklart med Ikt, at det er mulig med løsninger som gjør at man kan
logge seg på de nødvendige systemer for å arbeide i hele regionen. Pandemien har medført en
raskere utvikling, og innføring, av nye digitale løsninger.

Ansattes rettigheter
Ansatte i brannvesenet ti lhørende lokasjon Verdal overføres selskapet gjennom en
virksomhetsoverdragelse. Deres rettigheter og plikter i følge av arbeidsavtaler el ler
arbeidsforhold som foreligger på tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen, overføres ti l
Brannvesenet Midt IKS, jmf. Aml. § 16.

Bestemmelsene i arbeidsmiljøloven er minimumsbestemmelser som sikrer at lønns- og
arbeidsvilkår ikke svekkes ved en virksomhetsoverdragelse. Brannvesenet Midt IK S blir
bundet av eksisterende tari f favtaler inntil en eventuell ny avtale er inngått. Dette avtaleverket
består av HTA (hovedtari f favtalen), SFS2404 (sentral særavtale), og lokal særavtale.

Ikke avdekket store forskjeller i lønn for heltidssti l l inger mellom de 2 virksomhetene. Men
man har avdekket ulikhet mellom de 2 ulike lokale særavtalene. Dette er administrasjon og
ti l l itsvalgte i Verdal kommune og Brannvesenet Midt IKS innstil t på at må, og vil bli løst, i
etterkant av et positivt vedtak i Verdal kommune.
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Økonomiske konsekvenser ved brannsamarbeid.

Brannvesenet Midt IK S sitt tilbud er basert på en beregning hva Verdal kommune sitt
eiertilskudd ville ha vært om de hadde vært eier fra år 2021. Kalkulasjonen baserer seg på de
faktorer man tidligere har omtalt. Man har ikke mottatt endelig avklaring på husleienivå og
beregningen er dermed eksklusiv husleie.

Eierandel
Nåværende eierkommuner er positive til at nye kommuner slutter seg ti l selskapet, men
samtidig med en forventning om at dette ikke skal gi en kostnadsøkning for de 6 kommunene
som per i dag er deltakere i selskapet.

Tabellen under er satt opp på hva de eierandelene er i dag, og hva de vil bli med en positiv
ti lslutning fra Verdal kommune.

Eierandel 2022 Eierandel 2021 Eiertilskudd 2021 Eiertilskudd 2022
(inkl Verdal) (eks Verdal) (eks Verdal) Inkl. Verdal

Verdal 18,16 % Kr 9 769 700,
Inderoy 11,59 % 14,5% Kr 6 236 500, Kr 6 236 500,
Snåsa 4,64 % 5,8% Kr 2 494 600, Kr 2 494 600,
Steinkier 51,22% 61,6% Kr 26 537 300, Kr 27 557 300,
Steinkjer, ekstra husleie brannsta sjon Kr I 020 000, Inkl. over
Osen 4,48 % 5.6 % Kr 2 408 500, Kr 2 408 500,
Lierne 5,2 % 6,6% Kr 2 795 700, Kr 2 795 700,
Royrvik 4,71% 5,9% Kr 2 537 700, Kr 2 537 700,
Totalt 100% 100 %  Kr 44 030 300, Kr  53 800 000,

Verdal kommune sin eierandel i Brannvesenet Midt IKS vil bli 18,16%. Eiertilskuddf or
2022 bi r kr 9 769 700,-. Dette vil dekke alle kostnader ved brannvesenet.

Ved en til tredelse av Verdal, vi l de overstående beløp i tabellen bli eierti lskuddet for alle
eierkommunene i 2022. Flere til å bidra til fel leskostnaden, gir besparelser for alle
deltakerkommunene. Det betyr at eiertilskuddet blir uforandret fra 2021 ti l 2022, forutsatt at
Verdal tiltrer.

Eiendeler
Tilbudet forutsetter at eiendeler overdras selskapet. Tyngre kjøretøy vil bli taksert og
balanseført i Brannvesenet Midt IKS sitt regnskap og dermed å betrakte som den verdien man
gikk inn i selskapet med.

Pensjonskostnader
Både IHBR og Brannvesenet Midt IK S har pensjon i KLP. Alle ansatte som omfattes av
virksomhetsoverdragelsen blir dermed overført. Forutsetter at innmeldtes aldersgrenser følger
HT A sine bestemmelser.

Lånegjeld til investeringer
Brannvesenet Midt IK S har et tak for opptak av lån. Dette omtalt i selskapsavtalen. Dette
taket er foreslått forhøyet til kr 30 mil l. Dagens lånegjeld pr 2020 er kr 16 mill.
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IUA
Kostnader for dette samarbeidet dekkes av den enkelte kommune særskilt og er ikke en del av
kostnader som dekkes av brannvesenet.

Nødnett og 110
Dette er kostnader som dekkes over brannvesenets sitt driftsbudsjett.

Husleier, med kostnader til drift og vedlikehold.
Hvis Verdal skal beregne en husleie, vil deres eiertilskudd heves tilsvarende. Enhver
kommune plikter å holde til fredsstillende lokaler ti l disposisj on. Eventuelle lovkrav om
hevinger av standard, dekkes av den enkelte kommune. Den hevingen som nå nylig er
gjennomført ved stasjon Verdal til f redssti l ler alle of fentlige krav.

Feie- og tilsynstjenesten
Brannvesenet Midt IK S besørger selv, i samarbeid med Inn-Trøndelag regnskap og lønn,
innkreving av feie- og tilsynsgebyret. I regnskapet for Brannvesenet Midt IK S er det et eget
regnskap for selvkostområdet, slik at dette er skilt, fra virksomheten som finansieres med
eiertilskudd og salg av tj enester. Bundet drif tsfond for dette føres kommunevis.
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Dokumentasjon av Brannvesenet Midt IKS

Regionen består av kommunene: Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Osen, Røyrvik, Lierne og Verdal.

l
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Denne dokumentasjonen beskriver hvordan Brannvesenet midt IK S er organisert og

dimensjonert på bakgrunn av den risiko som foreligger i regionen. Jfr. brann og

eksplosjonsvernloven § l O og dimensjoneringsforskri f ten § 2-4.

l. GRUNNLAG FOR BRANNV ERNET

a. Oppgaver

Brannvesenets primæroppgaver fremgår av brann- og eksplosjonsvernlovgivningens § 11.

Utover disse oppgaver er brannvesenet til lagt:

Oppgaver Lokalisering

Vertsbrannvesen for beredskap mot akutt Steinkjer brannstasjon

forurensning i Inn-Trøndelag (IIUA)

Akutthjelpere (bistand helse) Røyrvik

RYR (restverdiredning) i regi av Finans Hele regionen

Norge Forsikringsdrift

Andre inntektsbringende arb eid (jfr. $2-6 Hele regionen

dim. forskri ft)

b. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene

( 4.kvt.2020)

Kommune Innbyggere Areal km2 Piper

Steinkjer 24152 2122 8957

Inderøy 6764 365 2870

Snåsa 2054 2350 1098

Osen 925 372 464

Røyrvik 459 1585 250

Lierne 1328 2972 717

Verdal 14986 1547 7108

Regionen 50668 11313 21464

2
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c. Antall særskilte brannobjekter etter brannvernlovens § 13.

Kommuneoversikt:

Kommune A-objekt B-objekt C-objekt

Steinkjer 97 19 l

Inderøy 30 6 2
Snåsa 14 2 0
Osen 7 0 0
Røyrvik 5 0 0
Lierne 13 0 0
Verdal 66 12 3

Regionen 232 37 6

Regionen Samlet antall objekter:  277

d. Avstander til særskilte brannobjekter som ligger utenfor anbefalt

innsatstid:

Fra brannstasjon Antall km Innsatstid i

min

Steinkj er til Kvam eldresenter 23 24
Steinkj er ti l Beitstad eldresenter 17 18
Steinkj er til Betania sykeheim 17 18
Steinkj er til Stod omsorgsboliger 16 20
Malm til MM karton Follacell AS 13 21
Straumen til Mosvik sentrum 18 26

Straumen til Kastvollen Opptreningssenter 12 20
Steinkjer til Kastvollen Opptreningssenter 13 15

Nordli til Lierne sykeheim < l < 10 )

Sørli til Lierne bakeri <3 < 10 )
Verdal til Vuku bo og helsetun 18 18

e. Vurdering av risikoforholdene

Objekter beskrevet ovenfor overstiger kravet til innsatstid på maks. l O minutter.

3
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*) Lierne sykeheim og Lierne bakeri, befinner seg på denne listen, selv om det er mindre enn
l Omin fra en av de 2 stasjonene i kommunen. Dette pga at begge stasjoner må sees i
sammenheng ved full utrykning.

Det forutsettes at det gjennomføres ytterliggere forebyggende tiltak utover minimum i disse
objektene for å kunne oppnå tilfredsstillende sikkerhet..

2. ADM INI STRASJON OG LEDELSE (§ 2-5)

a. Organisasjonskart

Daglig leder /
Brannsjef

Stab

3 ansatte

Brannforebyggere
(Feiere)

1 formann + 9 ansatt + 1
lærling

Forebyggende

l leder + 5 ansat t

Beredskap

1 leder + 150 ansatt

b. Myndighetsoverføring

Kommunestyret i Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Osen, Røyrvik, Lierne og Verdal har delegert
oppgaver etter brann- og eksplosjonsvernlovgivningen § § l 0, 11 med tilhørende forskrifter til
Brannvesenet midt IKS j f. brann- og eksplosjonsvern l ovgivni n gen $9 og kommuneloven av
25. september 1992 nr. 107.
Delegasjonsvedtak er vedlagt dokumentasjon av brannvesenet i egen HMS.

Kommunestyret Vedtaksdato

Steinkjer 13.12.06- sak 06/200

Inderøy/Mosvik 13.12.06- sak 60/06 / 09.11.06. sak 60/06

Snåsa 14.12.06 - sak 84/06

Osen 02.09.09 - sak 36/09

Røyrvik 29.08.13 - sak 55/13

Lierne 19 .06.13 - sak 40/13

Verdal xx.xx.xx

4
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c. Innsatsledelse

Følgende inngår som innsatsledere i regionen: Brannsjef , leder beredskap, leder

forebyggende, rådgiver plan og logistikk, ansatt forebyggende avd. Annet personell kan bli

vurdert å få til lagt funksjonen til sin still ing, om omstendighetene krever dette.

d. Planer/rapportering

Daglig leder (brannsjef) utarbeider innen utgangen av hvert år en plan over aktuelle

brannverntil tak for påfølgende år. Planen legges fram for styret hvert år.

Ved årets utgang utarbeides en årsrapport over gjennomførte forebyggende til tak.

e. HMS/ internkontroll

Det er etablert et HMS-system i brannvesenet som sikrer at alle krav til helse, miljø og

sikkerhet etterleves. HM S-systemet for brannvesenet evalueres og revideres ved behov.

AMU (Arbeidsmiljøutvalget) er brannvesenets HM S- utvalg. AMU består av daglig leder

(brannsjef), Leder forebyggende avd. leder beredskaps avd. till i tsvalgte, hovedverneombud og

representant fra bedri ftshelsetjenesten. Rådgiver plan og logistikk er sekretær for utvalget.

HM S system for brannvesenet innebærer systematiske til tak som skal medføre at alle sider

ved brannmannskapenes sikkerhet ivaretas og at alle ansatte undersøkes årlig av kvalifisert

helsepersonell i henhold til Veiledning om røyk- og kjemikaliedykking og arbeidstilsynets

krav til fysisk og medisinsk skikkethet.

f. Instrukser

Instrukser for de forskjell ige funksjoner i brannvesenet er en del av eget internkontrollsystem.

Ansatte på alle nivå er underlagt still ingsbeskrivelser som sikrer at brannvesenets plikter etter

brann- og eksplosjonsvernlovgivningen blir betryggende ivaretatt.

g. Opplæring, kurs og øvelser

Ansatte skal gjennomføre den opplæringen som kreves etter dimensjoneringsforkri ften, samt

den opplæring daglig leder (brannsjef) finner aktuelt ut over det som er nødvendig for å kunne

gjennomføre særskilte oppgaver som til legges brannvesenet. Det utarbeides årl ig planer for

opplæring, kurs og øvelser.
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h. Beredskap for høyderedskap / tankbil  (§  5-5)

Høyderedskap

I Steinkjer by, er det i henhold til bygningslovgivning, gitt tillatelse til bygging av

boligblokker, der brannvesenets høydemateriell skal kompensere for manglende

rømningsveier. Så lenge som til fredssti llende rømningsveier i denne bebyggelsen ikke er

etablert, påhviler det brannvesenet en plikt til enhver tid å ha nødvendig og egnet

høydemateriell for å kunne etablere sikker rømning fra slike bygninger ved en eventuell

brann. Bemanning sikres ved fullalarm.

Tankbil

I kommunene Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Osen, Røyrvik, Lierne og Verdal erstatter tankbil

manglende slokkevannforsyning utenfor tettbygde områder. Bemanning sikres ved fullalarm.

Høynet beredskap

I spesielle utfartshelger, høytider, ved større arrangementer, i tider med økt brannfare, eller

perioder med forventet dårlig frammøte ved alarm, har daglig leder (brannsjef) plikt og

myndighet til å etablere høyere beredskap dersom dette er påkrevd for å sikre nødvendig

innsats ved branner eller ulykker.

3. FOREBY GGENDE AVDELING

Organisasjonskart

Leder

forebyggende

Forebyggende personell

Brannforebygger-/
Feierformann

Fagarbeidere og lærlinger

a. Forebyggende personell

Brannvesenets forebyggende avdeling skal være bemannet og ha sl ik kompetanse som sikrer

at forebyggende og kontrollerende oppgaver oppfylles. Ifølge forskri ft om organisering og

dimensjonering av brann vesen $3-2 skal det utføres minst ett årsverk brannforebyggende

arbeid pr. l O 000 innbygger i regionen. Ved andre, nye eller krevende forebyggende oppgaver
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som brannvesenet blir pålagt el ler påtar seg, kan brannsjefen etablere tilstrekkelig bemanning

ti l å gjennomføre oppgavene med til f redssti l lende kvalitet.

b. Brannforebyggere / feiere

Feiertj enesten skal være bemannet slik at registrerte skorsteiner blir feiet, samt at tilsyn med

skorsteiner og fyringsanlegg blir gjennomført i forskrif tsmessig omfang. Feieavgift til

dekning av lovbestemt feiing, fastsettes av kommunene etter forslag fra representantskapet for

brannvesenet.

4. BEREDSKAPSAV DELING

a. Organisasjonskart

EE
EE  EE - -. . . EE - -.. - ·-

'a

b. Vaktordning

Bemanning vak t / hjemmevakt

Stasjon Dognkas. Delt id Dg n kas. Uke Helg Påske

Steinkjer 12 9 3 1

Malm 16 1 4

Inder y 16 2 4 4

Snåsa 16 1 4

Osen 16 1 4

Sæt ervika 5

R@yrv i k 16 1 4

Nordli 10 1 2

Sarl i 6

Verdal 16 4

tot alt : 12 126 3 7 9 22

I til legg er det en innsatsleder på vakt for hele regionen.
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c. Bemanning pr . avdeling

Steinkjer

Funksjon Årsverk Antall

Daglig leder (brannsjef) Heltid l

Leder forebyggende avd. Heltid l

Leder beredskaps avd. Heltid l

Rådgiver kompetanse Heltid l

Rådg. plan og logistikk Hel tid l

Tilsynsperson Hel tid 3,5

Utrykningsledere Heltid 4

Brannkonstabler Hel tid 8

Brannkonstabler Del tid 9

Brannforebygger/feier Heltid 3

Brannforebygger lærling Hel tid l

Totalt 33,5

Snåsa

Funksjon Årsverk Antall

Utrykningsledere Del tid 4

Brannkonstabler Deltid 12
Brannforebygger/feier Hel tid l

Totalt 17

Røyrvik

Funksjon Årsverk Antall

Utrykningsledere Del tid 4

Brannkonstabler Del tid 12
Totalt 16

Verdal

Funksjon Årsverk Antall

Utrykningsledere Deltid 4

Brannkonstabler Deltid 12

Tilsynsperson Hel tid 1,5

Brannforebygger/feier Hel tid 3
Totalt 20,5

Inderøy

Funksjon Årsverk Antall

Utrykningsledere Deltid 4

Brannkonstabler Deltid 12
Brannforebygger/feier Heltid l

Totalt 17

M alm

Funksjon Årsverk Antall

Utrykningsledere Deltid 4

Brannkonstabler Deltid 12
Totalt 16

Osen

Funksjon Årsverk Antall

Utrykningsledere Deltid 4

Brannkonstabler Deltid 12
Totalt 16

Sætervik depot

Funksjon Årsverk Antall

Brannkonstabler Deltid 5

Totalt 5

Lierne (Nordli)

Funksjon Årsverk Antall

Utrykningsledere Deltid 4

Brannkonstabler Deltid 6

Brannforebygger/feier Heltid l

Totalt 11

Lierne (Sørli)

Funksjon Årsverk Antall

Brannkonstabler Deltid 6

Totalt 6

Antall stillinger  i  regionen 158

) enk elte har kombinerte sti l linger med hel tid + del tid
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d. Røykdykkernivå

Der Brannvesenet Midt IKS skal ha røyk- og kjemikalieberedskap, legges veiledning for
røyk- og kjemikaliedykking og arbeidstilsynets krav til helseundersøkelser og tester til grunn.

e. Reservestyrke / Skogbrannreserve

Brannvesenet Midt IKS har ikke etablert egen reservestyrke, men har mulighet til å kunne be
om assistanse gjennom samarbeidsavtaler.

f. Akutt forurensning

Kommuner i Norge er gjennom forurensningsloven forpliktet til å etablere en beredskap mot
akutt forurensning. Brannvesenet Midt IKS er vertskommune for IIUA
(Inntrøndelag Interkommunale Utvalg mot Akutt forurensning). Brannvesenet er
gjennom Osen kommune en del av Sør-Trøndelag IUA og gjennom Røyrvik og Lierne
kommune en del av Namdal IUA. Brannvesenet skal til enhver tid ha mannskap, kompetanse
og utstyr som tilfredsstil ler krav til akuttberedskapen.

5. VARSL ING OG ALARM ERING (§§ 4-5/4-7)

Varslingssentra! for nødnummer 110 er ansvarlig for at u talarmering av innsatspersonell
ledere og innsatspersonell alarmeres via nødnett.
Alle mannskaper plikter å bære terminal / telefon hele døgnet. Dette gjelder også på fritiden.

6. UTRUSTNING A V BEREDSKAPEN (§6)

a. Alarmerings- og sambandsutstyr

Brannvesenet skal ha nødvendig utstyr for alarmering av personellet og for å opprettholde
nødvendig samband mellom varslingssentra! for nødnummer 110 og innsatsmannskaper.
Brannvesenets innsatspersonell og røykdykkere skal ha tilgang til nødvendig godkjent
sambandsutstyr ved innsats.

b. Personlig vern

Alt personell som settes inn i innsats skal ha og benytte godkjent vernebekledning tilpasset de
aktuelle innsatsoppgavene.
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c. M ateriell

Brannvesenet skal disponere det nødvendige materiell og utstyr til innsatser som er avdekket i
ROS-analysen og innsatser ellers som brannsjefen til enhver tid finner hensiktsmessig.

Liten
Stasion Mannskapsbil mannskapsbil Tankbil Hoyderedskap overflateutstyr Redningsbt

Steinkj er x x x x x x
Malm x x x
Inderøy x x x
Snåsa x x x x
Osen x x x x
Sætervika
Røyrvik x x x
Nordli x x x x
Sørli x x

Verdal x x x x

7. AV TALER

a. Samarbeidsavtaler

Brannvesenet har avtale som sikrer tilrettelagt bistand med:

Samarbeidspartner Avtale

Vertskommune IIUA / Tilgrensende IUA Vern mot akutt forurensning

Tilgrensende kommuner Bistandsavtaler
FIG (fredsinnsats gruppe) Mannskap, utstyr og forpleining

J~mtlands R~dningstj enstf rbund Bistandsavtale

8. VEDTAK

Dokumentasjon/brannordning for brannvesenet er vedtatt av Representantskapet

I møte den 26.04.21

Sak nr. 05/21
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SELSKAPSAVTALE FOR
BRANNVESENET MIDT IKS

SIST REVIDERT VED VEDTAK:
Snåsa kommunestyre
Steinkjer kommunestyre
Inderøy kommunestyre
Osen kommunestyre
Lierne kommunestyre
Røyrvik kommunestyre
Verdal kommunestyre

sak  xx/xx
sak xx/xx
sak xx/xx
sak xx/xx
sak xx/xx
sak xx/xx
sak xx/xx

1. Selskapsform
Selskapet er et interkommunalt selskap organisert etter Lov av 29.01 .99 nr. 06 om
interkommunale selskape r (IKS-Ioven).

2. Firma
Selskapets navn er Brannvesenet Midt IKS.

3. Deltakere
Kommunene Inderøy, Steinkjer, Snåsa, Osen, Lierne, Røyrvik og Verdal er deltakere i
selskapet. Andre kommuner kan etter søknad bli medlem i selskapet.

4. Formål
Selskapets formål er å dekke kommunenes behov, plikter og oppgaver slik de er gitt i Lov av
14.06.02 nr. 20 om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om
brannvesenets redningsoppgaver (brann- og eksplosjonsvernloven), med tilhørende
forskrifter.

Selskapet kan i tillegg ivareta andre oppgaver på vegne av deltakerkommunene, primært
innen sikkerhet og redning.

5.  Overføring av myndighet
Den enkelte deltakerkommunes myndighet etter brannvernlovgivningen anses delegert til
selskapet gjennom de respektive kommunestyrers godkjenning av denne selskapsavtale.

6. Hj emsted
Selskapet har sitt hovedkontor i Steinkjer.

7.  Innskuddsplikt
Hver av deltakerkommunene overdrar vederlagsfritt til selskapet maskiner og utstyr som
kommunene med sine brannvesen er eiere av på etableringstidspunktet.

Deltakerkommunene overdrar videre sine rettigheter og avtaler til leie av bygninger, anlegg
og maskiner/utstyr som kommunene har på etableringstidspunktet.

Det skal i løpet av første regnskapsår foretas en verdifastsettelse av de overdratte eiendeler.
Verdifastsettelsen skal godkjennes av representantskapet.

8. Eierandel og ansvarsfordeling
Kommunene skal ha følgende eierandeler i selskapet, basert på en vekting av fastkostnader,
innbyggertall, krav til beredskapsnivå og utrykningsfrekvens.



Inde røy kom m une

Snåsa kom m une

Ste inkje r kom m une

Osen kom m une

Lie rne kom m une

Røy rv ik komm une

V erda l kom m une

11,59 %
4,64 %
51,22 %
4,48 %
5,2 %
4,71%
18 ,16 %

Den enkelte deltaker hefter ubegrenset for selskapets forpliktelser med en ansvarsprosent
tilsvarende eierprosenten.

Drif tsutgifter i selskapet skal fordeles mellom deltakerkommunene i samsvar med
kommunenes eierande ler.

Endringer i fordelingen av eierandeler kan gjøres hvert 5. år samt ved endringer i selskapets
modell/brannordning, gjennom endring av denne selskapsavtale .

Innbetaling av deltakerkommunenes tilskudd skal skje innen 10 . januar med 50 % og 10 . juli
med 50 %.

I tilfelle større branner/ulykker eller andre uforutsette hendelser som i stor grad forrykker
grunnlaget for denne avtale, forutsettes innkalt til ekstraordinært representantskapsmøte
som overfor eierkommunene kan fremme forslag om avvikende kostnadsfordeling.

Med utgangspunkt i Forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen
( dimensjoneringsforskriften) og konkrete risikovurderinger fastsetter representantskapet en
brannordning for regionen. Den enkelte deltakerkommune kan velge å ha en
beredskap/standard som er bedre enn den vedtatte brannordning. De merkostnader en
kommune har på grunn av dette skal dekkes av angjeldende kommune alene.

Nye kommuner som ønsker å slutte seg til selskapet må akseptere tilsvarende vilkår.
Eierandeler og ansvarsfordeling blir da å justere etter de samme prinsipper som omtalt her,
og de styrende organer utvides tilsvarende.

9. Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste myndighet.

Representantskapet skal bestå av representanter og vararepresentanter fra hver kommune
etter følgende fordeling:

Steinkjer kommune:
Verdal kommune:
Inderøy kommune:
Snåsa kommune:
Osen kommune
Lierne kommune:
Røyrvik kommune

3 representanter med vararepresentanter
2 representanter med vararepresentanter
2 representanter med vararepresentanter
1r epr e sent ant med vararepresentant
1 repre sentant med vararepresentant
1r epr e sent ant med vararepresentant
1 repre sentant med vararepresentant

Deltakerkommunene med sine respektive kommunestyrer oppnevner selv sine
representanter og vararepresentanter for kommunevalgperioden på 4 år, første gang
tilpasset valgperioden.



Representantskapet konstituerer seg selv med leder og nestleder. Leder- og nestledervervet
skal gå på omgang mellom deltakerkommunene. Representantskapet skal blant sine
medlemmer velge en valgkomite bestående av 3 representanter.

10. Representantskapets myndighet
Representantskapet behandler de saker som selskapsavtalen bestemmer eller som legges
fram av styret.

Representantskapet skal:
- Velg e styremedlemmer med varamedlemmer, og blant styremedlemmene

velge leder og nestleder
- Vedta brannordning
- Vedta overordnete mål og retningslinjer for dr iften
- Vedta økonomiplan og årsbudsjett
- Vedta årsmelding og regnskap
- Gjore vedtak om investeringer og økonomiske disposisjoner som er av vesentlig

betydning for selskapet eller en eller f lere av deltakerne, herunder salg av
selskapets eventuelle faste eiendommer

- Fastsette godtgjøring til representantskapets og styrets leder, og til disse organers
øvrige medlemmer

- Velg e revisor
- Behand le andre saker som det tilligger representantskapet etter loven eller

selskapsavtalen å behandle, herunder de endringer i denne avtale som ikke etter loven må
vedtas av deltakerkommunenes kommunestyrer.

Representantskapet kan videredelegere den myndighet som selskapet får overført fra
kommunene, innenfor den delegeringsmulighet som IKS-loven gir.

11. Representantskapets møter
Representantskapets leder innkaller til møter i representantskapet. Innkalling til ordinære
representantskapsmøter skal skje skriftlig, og minst fire uker i forkant av møtet.

Ordinært representantskapsmøte som skal behandle årsmelding og regnskap forutsettes
avholdt innen utgangen av april det påfølgende år.

Ekstraordinært representantskapsmøte skal innkalles når minst to styremedlemmer eller
minst en trede l av representantskapets medlemmer krever det , eller om representantskapets
leder finner behov for det. Revisor og de enkelte deltakerkommuner ved sine respektive
kommunestyrer har også selvstendig rett til å kreve ekstraordinært representantskapsmøte.

Representantskapsmøter holdes for åpne dører hvis representantskapet ikke beslutter noe
annet.

12. Budsj ettbehandlingen
Representantskapet vedtar budsjettforutsetninger og budsjettrammer for det påfølgende
kalenderår basert på de økonomiske rammer for selskapets virksomhet.

Dersom selskapets budsjett forutsetter tilskudd fra deltakerkommunene, er budsjettet ikke
endelig før de ltakerkommunenes budsjetter er behandlet etter kommuneloven § 45 nr. 4, for
så vidt gjelder tilskuddet.

13. Styret
Selskapet skal ha et styre på 7 medlemmer med 2 varamedlemmer, første og andre vara,
hvorav de ansatte har to medlemmer med egne personlige varamedlemmer.



Styremedlemmene velges av representantskapet. De ansattes representanter velges av og
blant de fast ansatte i selskapet.

Styrets medlemmer velges for 2 år av gangen. Ved første gangs valg av medlemmer til styret
skal 3 av styrets medlemmer velges med funksjonstid p~ 1~r. Representantskapet velger
styrets leder og nestleder.

Styret er ansvarlig for forvaltningen av selskapet og har ansvar for en tilfredsstillende
organisering av selskapets virksomhet. Styret representerer selskapet utad og tegner dets
firma.

Styret avgir innstilling til representantskapet i følgende saker:
- Storre organisatoriske endringer
- Oppt ake lse av lånegjeld

Styret utøver all myndighet som ikke er lagt til representantskapet. Styret skal blant annet:
- Vedta mindre organisatoriske endringer innenfor de rammer som er fastslått av

representantskapet eller gjennom denne avtale
- Fore tilsyn med daglig leders ledelse av virksomheten
- Utarb eide forslag til budsjett, økonomiplan, årsrapport og regnskap i revidert stand
til representantskapet

- Avgi innstillinger til representantskapet
- Tre ffe vedtak om disponering av fondsmidler
- Avgi kvartalsrapport over selskapets drift til eierne

Styret skal påse at virksomheten drives i samsvar med selskapets formål, selskapsavtalen,
selskapets årsbudsjett og andre vedtak og retningslinjer fastsatt av representantskapet, og
skal påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret har
det overordnete HMS-ansvar i selskapet.

Styret kan videredelegere til daglig leder den myndighet som styret får delegert fra
representantskapet, innenfor den dele geringsmulighet somI KS-loven gir.

14. Styrets møter
Styremøtene ledes av styrets leder. Ved votering i styret skal hver stemme telle likt. Ved
stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt.

Første varamedlem møter ved hvert styremøte uavhengig av forfall. Ved fulltallighet blant
styremedlemmer, møter vara med observatørstatus.

Ved valg ansees den valgt som har fått flest stemmer. Når flere får like mange stemmer
avgjøres valget ved loddtrekning.

De ansattes representanter har de samme rettigheter og plikter som arbeidsgivers
representanter i styret, men skal ikke delta ved behandling av tariffavtaler, i lønns- og
tarifforhandlinger eller i andre saker hvor styret skal ivareta rene arbeidsgiverinteresser.

15. Daglig leder
Daglig leder er direkte underlagt styret.

Daglig leder administrerer virksomheten og har ansvaret for at alle arbeidsoppgaver utføres i
overensstemmelse med gjeldende bestemmelser og i henhold til de vedtak som er fattet av
representantskapet eller styret.



Daglig leder skal sørge for at selskapets bokføring er i samsvar med lov og forskrifter og at
formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leders fullmakter omfatter ikke saker som etter selskapets forhold er av uvanlig art
eller av stor betydning.

Daglig leder sørger for styrets sekretariat og forbereder og lager innstilling i alle saker som
skal legges fram for styret til behandling. Daglig leder har møteplikt og talerett i styrets møter,
dersom ikke styret i enkelte saker vedtar noe annet.

16. Rapportering
Daglig leder skal til enhver tid holde styret orientert om alle forhold av betydning for
virksomheten og om økonomi og personalforhold.

Styret skal sørge for at representantskapet til enhver tid har nødvendig oversikt og i tide kan
forberede nødvendige disposisjoner.

Representantskapets møtebøker skal fortløpende sendes deltakerkommunene.

17. Økonomiforvaltning
Regnskap skal føres etter kommunale regnskapsprinsipper.

18. Låneopptak og garantistil/ing
Selskapet v/ representantskapet har anledning til å vedta låneopptak. Høyeste ramme for
selskapets samlete låneopptak er kr. 30 000 000,-. Belope t indeksreguleres etter Statistisk
sentralbyrås (SSB) indeks.

19. Arbeidsgiverorganisering
Arbeidsgiveransvaret tilligger selskapet.

AIie spørsmål knyttet til ansettelse, arbeidsvilkår og oppsigelse ligger til styret. Styret kan
delegere slike oppgaver til daglig leder.

20. Klage
Klager over vedtak i medhold av brann- og eksplosjonsvernloven følger av loven.

Til behandling av klager opprettes en interkommunal klagenemnd bestående av 7
medlemmer, en fra hver deltakerkommune som oppnevnes av representantskapet.

21. Endring av selskapsavtalen
Denne avtale kan endres i samsvar med reglene i IKS-lovens S4.

22. Uttreden
Den enkelte deltaker kan med 2 års skriftlig varsel si opp sin deltakelse og denne avtale. Ved
uenighet om forhold knyttet til uttreden bringes tvisten inn for departementet.

Den kommune som trer ut av selskapet har rett på verdier prosentvis tilsvarende sin
eierandel, for nettoverdiene i selskapet på det tidspunkt uttreden finner sted.

23. Oppløsning
Oppløsning av selskapet skal skje i henhold til IKS -loven.

24. Voldgift
Uenigheter i selskapet skal søkes løst internt.



Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgif ter, eller i
forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en
voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes i samsvar med reglene i tvistemålslovens
kapittel 32, ders om ikke annet følger av lov eller forskrift.

25. Annet
For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende bestemmelser i Lov om interkommunale
selskaper.

Inderøy den Steinkjer den Lierne den

Snåsa den Osen den Røyrvik den

Verdal den



T7 Brannvesenet
W' Midt IKs

EK SEM PEL

FELLES FEI E- OG TILSY NSGEBYRORDNING FOR KOM M UNENE STEINKJER,
INDERØY , SNÅSA, OSEN, RØY RVIK, LIERNE OG VERDAL FOR 2022.

Den 17. desember 2015 trådte forskrift om brannforebygging i kraft, som pålegger kommunen
å gjennomføre feiing og tilsyn av boliger og fritidsboliger. § 17 i forskrift om
brannforebygging omhandler kommunens plikter med feiing og tilsyn av fyringsanlegg:

• Kommunen skal sørge f or at røykkanaler i fyr ingsanlegg som brukes til oppvarming av
byggverket bl ir feiet ved behov.

• Kommunen skal sørge f or at det ved behov blir f ør t ti lsyn med fyr ingsanlegg som
brukes til oppvarming av byggverk.

M ed byggverk menes det hovedsakelig boliger og fri ti dsbolig er.

Feiing deles inn i 2 kategorier.
Kategor i l : Skorstein med høy sotdannelse/beksot
Kategor i 2: Skorstein med lav sotdannelse.
Tilsyn har et fast årsgebyr.

Intervall for feiing og tilsyn er basert på risiko, og det er feieren/brannforebyggeren som setter
intervallet for hvor ofte det skal feies, og hvor ofte tilsyn skal gjennomføres.

Feiegebyrordningen omhandler boliger/leiligheter og fritidsboliger som har intakt
fyringsanlegg. Brannvesenet Midt IKS har definert at fritidsboliger langs vei maksimalt skal
ha ca. l 0 minutters gange fra nærmeste parkeringsplass. Fritidsboliger som ligger utenfor dette
tidsspennet, vil ikke omfattes av denne feiegebyrordningen. Men fritidsboliger som ligger i et
hyttefelt/området, utenfor l 0 min, kan bli omfattet av tilsyns- og feier ordningen.

Eksempel 1:
En huseier med en standard enebolig/fritidsbolig med l stk. skorstein med lav sot dannelse
(kategori 2); skal betale kr 500,- i årlig avgift for tilsyn og feiing.

Eksempel 2:
En huseier med en skorstein med høy sot dannelse (kategori l ) ; skal betale kr 715,- i årlig
avgift for tilsyn og feiing.

Eksempel 3:
En huseier med to skorsteiner med høy sot dannelse (kategori l ); skal betale kr l 072,50 i årlig
avgift for tilsyn og feiing.

Prisene er inkludert merverdiavgift.



Satser feie- og tilsynsgebyr, gjeldende for 2021

Gebyrene skal dekke b~de ordinr feii n g, og tilsyn av fyringsanlegg.
Feiing, kategori l , skorstein med høy sotdannelse/beksot: Eks mva Inkl mva
Hovedpipe Kr 292, Kr 365,
Ekstra pipeløp Kr 146, Kr 182,50,
Feiing, kategori 2, skorstein med lav sotdannelse
Hovedpipe Kr 120, Kr 150,
Ekstra pipelop Kr 60, Kr 75,
Tilsyn av fyringsanlegg:
Hovedpipe Kr 280, Kr 350,

Ekstra pipeløp Kr 140, Kr 175,
Tjenester utover ordinaere oppgaver
Fresing av beksot, medgått tid Kr 800, Kr 1000,

/time
Fi lming av pipe/røykrør Kr 800, Kr 1000,

/time
Kontroll etter pipebrann Gratis, dekkes av ordinært

feiegebyr
Befaringer etter forespørsel, som Gratis, dekkes av
kan kombinere s med ti lsyn av fyring sanlegg ordine rt feiegebvr

Feiing i kategori l og 2, samt tilsyn faktureres en gang i året.

Hjemmel for innkreving av gebyr til dekning av lovbestemt feiing.
Brann-og eksplosjonsvernloven § 28, annet ledd, hjemler adgang til å innføre gebyr ti l
dekning av lovbestemt fei ing og tilsyn. Forskrift om brannforebygging § 17 pålegger
kommunene å gjennomføre feiing og tilsyn av fyringsanlegg.
Kommunene må tref fe vedtak om gebyrfastsettelse i henhold til forvaltningslovens §§ 38 og
39. Brann- og eksplosjonsvernloven og forskrif ten setter ingen begrensninger for kommunen
til å fastsette størrelsen på gebyret, som for eksempel avhenger av type og størrelse på
fyringsanlegget, eller på annen måte dif ferensiere gebyret.

Selvkostprinsipp:
Gebyrfastsettelsen for feietj enesten er basert på prinsippet om at gebyret kun skal dekke
kostnaden for denne kommunale ytelsen, og ikke brukes som skattegrunnlag. Dette innebærer
at gebyret ikke skal dekke kostnadene ved andre kommunale ytelser. Utgifter som normalt
dekkes av gebyret er drif tsutgifter som anskaf felse av utstyr til ti lsyn og feiing, lønnsutgifter,
bi lhold, data- og kontorkostnader, samt utgif ter ti l kurs, reise og opphold.

Saksbehandling:
Avgjørelse om fastsetting av gebyr regnes som forskrif t, j f. Forvaltningslovens § 2, annet
ledd, bokstav a og c, og Forvaltningslovens kap. V II "Om forskri f ter" . Dette gjelder både for
engangsgebyr og årsgebyr. Kommunestyret skal behandle gebyrvedtak i henhold til Lov av
25.sept.1992 nr.107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven), selv om
kommunestyret har delegert all myndighet i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven til en
kommunal nemnd eller til brannsjefen.



Engangs gebyr:
Fj erning av beksot er en viktig del av feiervesenets forebyggende oppgaver for å hindre
skorsteinsbranner, og er en del av det lovbestemte arbeidet. Arbeidet er så ressurskrevende, at
dette er en oppgave som ilegges gebyr etter medgått tid.

Gebyr ved ikke utført feiing/tilsyn:
Gebyrplikten er normalt ikke knyttet til tidspunktet for når den enkelte feiing eller tilsyn
gjennomføres. Det er fastsatt et prinsipp om at gebyr kan kreves inn, selv om feiing og tilsyn
ikke er utført, dersom:

feier ved inspeksjon av fyringsanleggets røykkanaler har funnet at feiing ikke er
nødvendig
feier etter varsel og oppmøte på fastsatt dag, ikke har fått til fredsstillende adgang til
fyringsanlegget fordi eier eller bruker ikke har vært til stede, og ikke har lagt til rette
for sikker adkomst til fyringsanlegget, eller ikke har kvittert på tekstmelding om at
trekkluker er stengt
Ikke møtt på avtalt tidspunkt, eller unnlatt å møte ved ti lsyn

Gebyrfritak:
Forutsetning for gebyrfri tak er at fyringsanlegget ikke er i bruk. Ildstedet er koblet fra
skorstein, og det er murt igjen.



Saksprotokoll i Kommunestyre - 21.06.2021 - 73/2021  

BEHANDLING: 
Ved votering ble formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.  
 
VEDTAK: 
1. Verdal kommune trer inn i Brannvesen Midt IKS under følgende forutsetning; 

a. Det etableres en tidsbegrenset overgangsavtale til ny særavtale mellom berørte 
ansatte og Verdal kommune.  

2. Vedlagte selskapsavtale godkjennes og kommunedirektøren gis fullmakt til å inngå avtalen.  
3. Inntreden i Brannvesen Midt IKS gjennomføres så snart som mulig og etter nærmere avtale 

med Levanger kommune. 
 



 
 
MØTEREFERAT STYREMØTE BRANNVESENET MIDT IKS 
    

Møtedato: 07.09.21   

Sted: Limingen gjestegård Tid:  13.00-16.00 

Møteleder: Per Tore Bratberg  Referent: Håvard Bye 

Til stede: Styremedlemmer: 
Per Tore Bratberg, Grete Bruce, Kjetil Bjørnerås, Frank Åge Aspnes, Solvår 
Anita Johansen, Lisbeth Heggli (1. vara) 
 

 
Forfall:  

 
Per Arne Løvhaugen, Gunn Tangstad  

  

Ettersom styret denne gangen hadde styremøte i Røyrvik, fikk de en orientering fra 
styrerepresentantene som bor og arbeider i Røyrvik. De orienterte om kommunen og næringslivet 
og utviklingen i Røyrvik.  
 
Sak 11/21 Styreleder/Daglig leder orienterer  
Daglig leder orienterte i møtet om følgende: 

•  Utrykninger, detaljert oversikt presentert. Totalt 277 stk. hittil i år, mot 253 stk. samme 
periode i fjor. 

• Kurs øvelser: startet opp et ber 1 med eksterne elever, Vågå, Føya, Hitra, Namsos osv. 
Gjennomført Grunnkurs tidligere år. Grunnkurs for Hitra/frøya senere i år. Høy aktivitet på 
øvrige kurs. Økende etterspørsel på øvrige kurs.  

• Fremdrift brannforebygger/feier: En feier har begynt i beredskap. Lærling 7 uker på 
brannskolen. Ferdig med feieng for 2021. tilsyn prioriteres ut året, ca 3600 gjenstår. 250 
hytter er besøk hittil, 700 igjen, der ca 200 i inneværende år 

• Tilslutning Verdal kommune til Brannvesenet Midt IKS, orienterte om status og fremdrift. 
Tiltrer 1. januar 2022.  

• Personal/sykefravær.  
- 1 langtiddsyk. 2 fra avdelingene er inne å vikarer videre ut året.  
- Pappapermisjon på forebyggende.  
- Utlysning på 1 stk. forebyggende stilling.  
- Info om arbeidsmiljøundersøkelse og videre oppfølging. 
- Runde med brannsjefens time i september 2021 
- Lønnsoppgjør kap. 4; 3,38% + 1% lokale pr. nov. Gjenstår lønnsforhandlinger kap 5.  

• 110-sentral og struktur. Værnesregionen ønsker overgang til Trondheim. Styret tok en bred 
diskusjon om denne viktige utviklingen.  

• Investeringer. Caddy kjøp utsettes på grunn av lang leveringstid. Sak om kjøp av tilhenger i 
dag. 2 brannbiler er/har vært under omfattende utbedring i Flekkefjord(belastes 
driftsregnskapet). En tankbil i ferd med å bygges nå, neste tankbil tas deretter. 
Kommandobil under bygging, og gammel kommandobil skal selges.  

• Likviditet: 20,1 millioner i disponibel saldo pr 2. september. Prosess med låneopptak skal 
startes.  
 



 
Styret fattet følgende vedtak: 
Tas til orientering.  
 
 
Sak 12/21 Regnskap pr. august 2021  
Saksdokumenter utsendt med innkalling. Daglig leder gikk kort igjennom rapporten. Prognosen 
hittil i år, på linje med fjoråret. Prognose om positivt årsresultat, med de vanlige forbehold om 
ekstraordinære hendelser. Daglig leder besvarte spørsmål.  

 
Styret fattet følgende vedtak: 
Fremlagte regnskapsoversikt pr august 2021 tas til etterretning.  
 
Sak 13/21 Brannsamarbeid med Bindal kommune  
Saksdokumenter utsendt med innkalling. Daglig leder orienterte fra gjennomført møte med Bindal 
kommune, samt det brev man har mottatt om ønske om tilbud tilknytning.  

 
Styret fattet følgende vedtak: 
Styret er meget positiv til henvendelsen. Representantskapet ble muntlig orientert ved siste møte 
om kontakten med Bindal kommune, og ga sin tilslutning for å gå videre i prosessen. 
Administrasjonen bes følge opp saken i samarbeid med Bindal kommune, med sikte på å utarbeide 
et utkast til selskapsavtale mm, for videre behandling i styret, representantskapet i Brannvesenet 
Midt IKS og Bindal kommune.  
 
 
Sak 14/21 Beredskapsanalyse Brannvesenet Midt IKS  
Saksdokumenter utsendt med innkalling. Daglig leder orienterte om den utsendte analysen. Dette et 
arbeid der grunnlaget var ROS, og forebyggende analyse. Beredskapsanalyse som nå er ferdigstillt 
gir på mange måter et godt bilde av hvorledes beredskapen er, og skal være beredt til å håndtere 
hendelsene. Ettersom Verdal kommune tiltrer 1. januar ønsker styret en samlet revidering av ROS, 
forebyggende - og beredskapsanalyse, og at disse fremmes samlet på styremøte i februar 2022.    

 
Styret fattet følgende vedtak: 
Styret tar vedlagt beredskapsanalyse til orientering. Styret ber om at administrasjonen til 
styremøte i februar reviderer ROS analyse, Forebyggende analyse og Beredskapsanalyse. Da 
inklusive Verdal. I etterkant vil disse dokumentene bli behandlet i styret og representantskapet 
Brannvesenet Midt IKS.  
 
 
Sak 15/21 Investering – ny skogbrannhenger  
Saksdokumenter utsendt med innkalling. Daglig leder orienterte om situasjonen som 
nødvendiggjør en fornyelse av denne tilhengeren.  

 
Styret fattet følgende vedtak: 
Daglig leder gis fullmakt til å inngå kontrakt med Eik senteret AS om leveranse av tilhenger.  Dette 
innenfor prosjektets investeringsramme på kr 130 000,- inkl. mva. Investeringen finansieres med 
lånemidler fra lånerammen og mva-refusjon.      
 
 



 
 
Sak 16/21 Mål og prioritering 2022 Brannvesenet Midt IKS  
Daglig leder presenterte status og utfordringer for de ulike avdelinger og fag for Brannvesenet 
Midt IKS fremover. Økonomiske utsikter og investeringer ble gjennomgått. Styret diskuterte bredt 
og ga videre innspill i rullering av planer og utarbeidelse av økonomiplanen. Dette blir behandlet 
og innstilt på i neste styremøte i oktober 2021.  

 
Styret fattet følgende vedtak: 
Administrasjonen ble gitt innspill til det arbeid med planer og budsjett.   
 
Sak 17/21 Eventuelt   
Ingen saker 
 
Neste styremøte  
Neste møte: Mandag 4. oktober kl. 13 april, Steinkjer brannstasjon.   
 
  
 
Rett utskrift 
------------------                                                          
Underskrift 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Møtereferatet sendes på e-post til:  
Styrets medlemmer og varamedlemmer, Representantskapets leder, nestleder, revisor, 
postmottak i eierkommunene, Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn 



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/594 - 5 
Saksbehandler Roar Leirset 
Dato 24.09.2021 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
058/21 Kommunestyret 20.10.2021 
 
 
Vedtak på finansiering av Nord Fosen Utvikling AS 2021 - 2025 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommunestyre vedtar å finansiere Nord Fosen Utvikling AS med 1 mill. kroner per år i perioden 
2021 - 2025, i henhold til omstillingsplan. 
Finansieringen dekkes fra konto 25601040 - Havbruksfond 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Det vises til tidligere vedtak om eierskap og deltakelse i Nord Fosen Utvikling AS. 
Kommunestyret har tidligere vedtatt omstillingsplan og handlingsplan, samt størrelse på finansiering 
i prosjektet. 
Det er i ettertid oppdaget at man ikke har fattet det formelle vedtaket på finansieringskilde for årene 
2021 - 2025, og det legges derfor frem sak på et slikt vedtak. 
Det vises for ævrig til vedlagte dokument "Omstillingsplan Osen - endelig versjon" side 27, for 
fullstendig oversikt over øvrige aktørers finansieringsansvar. 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Ingen særskilte folkehelseperspektiv i saken 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Ingen særskilte klimaperspektiv i saken 
  
 
Vedlegg 
Omstillingsplan Osen - endelig versjon 
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1. Bakgrunn  

1.1 Bakgrunn for strategi- og forankringsfasen 

Osen er i en situasjon der flere selskaper i kommunen har varslet at de legger ned eller 
flytter sin virksomhet ut fra kommunen. Disse hendelsene berører ca 20 arbeidsplasser 
direkte. Hendelsene er i seg selv ikke av en slik størrelse at de normalt vi kvalifisere for 
omstillingsstatus, men sammen med de underliggende faktorer knyttet til nedgang i 
sysselsetting og folketall som allerede har medført negativ utvikling, vil disse føre til en 
stadig vanskeligere situasjon for kommunen. 
 
Osen kommune har over mange år opplevd en jevn nedgang i antall innbyggere og 
arbeidsplasser i kommunen. Det er få etablerte bedrifter i Osen kommune, og en stadig 
voksende andel eldre i kommunen. Det er en overvekt av menn kontra kvinner i reproduktiv 
alder.  
 
Kommunen driver sitt næringsarbeid i egen organisasjon. Fokus på næringsutvikling vil være 
et prioritert område for kommunen i tiden fremover.  
 
Med bakgrunn i de nevnte hendelsene, den langsiktige negative utviklingstrenden og det 
pågående omstillingsarbeidet i Roan, har Osen kommune gjennom siden høsten 2019 hatt 
møter med Trøndelag fylkeskommune og Innovasjon Norge. I disse møtene er en i felleskap 
kommet frem til at det er behov for bistand til mulig omstillingsarbeid for å revitalisere og 
forsterke arbeidet med næringsutvikling. Gjennom disse møtene har kommunen fått 
klarsignal til å søke midler til å starte forberedelsene til et slikt omstillingsarbeid. Osen 
kommunestyre behandlet i møte den 29. januar 2020 sak på det innledende arbeidet for 
gjennomføring av en strategi- og forankringsfase, der igangsetting ble vedtatt.  
 
Trøndelag fylkeskommune har, etter bestilling fra kommunen, fylkeskommunens 
næringsseksjon og Innovasjon Norge, utarbeidet notatet «Sårbarhets- og utviklingsanalyse 
for Osen kommune», datert 27. januar 2020. Notatet, som er basert på PANDA, er en 
statistisk analyse og et kunnskapsgrunnlag om status og utviklingstrekk i Osen innenfor 
viktige samfunnsområder, spesielt knyttet til befolknings- og næringsutvikling. Hensikten 
med notatet var å se nærmere på potensiell sårbarheter i samfunnet og belyse potensielle 
utviklingsmuligheter for kommunen. Notatet skal fungere som bakteppe for mer dyptgående 
vurderinger i dialog med lokalt næringsliv i strategi- og forankringsfasen. 
 
Målet med strategi- og forankringsfasen var å vurdere potensialet for vekst i næringslivet, 
identifisere konkurransefortrinn og foreslå prioriterte innsatsområder for næringsarbeidet 
samt omfanget. Arbeidet har hatt bred involvering av næringsliv og befolkning.  
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Arbeidet i strategi- og forankringsfasen er gjort i nært samarbeid mellom kommunen, 
fylkeskommunen og Innovasjon Norge. 
 
I henhold til ny gjennomføringsmodell anbefalt av Innovasjon Norge, ble fasen organisert 
som to delprosjekter, henholdsvis Utviklingsanalysen i PANDA og Mobiliserings- og 
innspillsprosjektet. Utviklingsanalysen i PANDA ble avsluttet med avleggelse av «Sårbarhets- 
og utviklingsanalyse for Osen kommune» datert 27. januar 2020. 
 
Prosjektledelse for gjennomføring av strategi og forankringsfasen, og dermed Mobiliserings- 
og innspillsprosjektet, ble lagt ut på anbud. Det ble den 27. mars inngått avtale med Proneo 
AS om prosjektledelse for gjennomføring av strategi og forankringsfasen for Osen kommune. 
 
Omstillingsplan skal sammen med handlingsplan for det første året utgjøre grunnlaget i 
søknad til Trøndelag fylkeskommune om ekstra midler til å gjennomføre et omstillingsarbeid 
i Osen. 
              

1.2 Samlet kunnskapsgrunnlag og anbefaling  
 
1.2.1 Mobiliserings- og innspillsprosjektet   

Mobiliserings- og innspillsprosjektet har gjennomført følgende aktiviteter knyttet til 
kunnskapsutvikling og mobilisering: 
 
Nettbasert spørreundersøkelse  

• Gjennomført i Microsoft Forms 
• Utsendt via sms til (varslingssystem vanntilkobling) den 30. mars 2020, med svarfrist 

6. april 2020. Antall mottakere ca 550. 
• Mottatt 82 svar – svarprosent ca 15. Det vurderes som bra når utvalget er såpass 

bredt som i dette tilfellet 
	

I tillegg til spørsmål knyttet til konkurransefortrinn, utviklingsmuligheter og kommunen som 
tilrettelegger, ble spørreundersøkelsen benyttet til å få innspill på mulig målsetting for 
omstillingsarbeidet, hvilke bransjer/næringer som har størst potensial for nye 
arbeidsplasser, hvilke næringer respondenten ville etablert i Osen samt konkrete innspill på 
prosjekter med kontaktinformasjon for prosjekteierne. Det ble dessuten spurt om innspill på 
nøkkelpersoner som må engasjeres i omstillingsarbeidet.  

	
Dialogmøter 
Det ble gjennomført 19 intervju med til sammen 24 personer fra næringsliv, kommunal 
administrativ ledelse og politisk ledelse samt utvalgte ressurspersoner fra organisasjons- og 
samfunnsliv den 23. og 27. april. Respondentene ble plukket ut av Osen kommune, blant 
annet basert på innspill på ressurspersoner fra web-undersøkelsen. 



 

Omstillingsplan for Osen kommune 2020 - 2025 
	

5 

 

 

 
Det ble benyttet egen intervjumal. I tillegg til å benytte anledningen til å skape forståelse for 
situasjonen og forankre det kommende omstillingsarbeidet, ble intervjuobjektene spurt om 
Osens komparative fortrinn for næringsutvikling, knyttet til lokale produksjonsfaktorer, samt 
hvilke lokale utviklingsmuligheter som best kan utnytte disse produksjonsfaktorene. De ble 
videre spurt om Osens styrker, svakheter, muligheter og trusler, hvilke utviklingsmuligheter 
som finnes rundt eksisterende næringsliv med utgangspunkt i lokale næringsmiljøer og lokalt 
næringssamarbeid, spesielle produkt-,  prosjekt- eller forretningsideer som kan tas tak i, 
samt at de ble bedt om å navngi ressurspersoner som kan bidra i omstillingsarbeidet. 
Avslutningsvis ble de bedt om å uttale seg om hvordan kommunen fungerer som 
utviklingsaktør i dag, og hva som kan gjøres bedre.  
 
Innspillsmøter 
På grunn av av offentlige restriksjoner som følge av corona-viruset ble det gjennomført bare 
ett innspillsmøte av de to planlagte. 
 
Innspillsmøtet ble gjennomført den 7. mai, på to ulike steder i parallell: ett møte og Osen og 
ett på Seter. Det møtte til sammen 42 personer, hhv 15 i Osen og 27 på Seter. 
 
På innspillsmøtet ble deltakerne informert om den prosessen kommunen legger opp til 
knyttet til de utfordringer Osen har foran seg. Videre ble deltagerne presentert 
kunnskapsgrunnlag pr dato, altså resultatene fra spørreundersøkelsen og dialogmøtene, 
samt en grov skisse til omstillingsplan for Osen.  
 
Deltakerne ble utfordret på å jobbe i grupper med hvilke innsatsområder som vil være de 
viktigste, hvilke mulige prosjekter og tiltak som kan være aktuelle, samt hva målet med 
omstillingsarbeidet kan være. 
 
Oppsummering av kunnskapsgrunnlag utviklet i Mobiliserings- og innspillsprosjektet 
Osen kommune har over lengre tid hatt negativ utvikling i både befolkning og sysselsetting.  
Osen har ikke tatt del i den veksten kysten av Trøndelag har opplevd de siste årene, og 
nedgangen i sysselsetting er den den nest høyeste av kommunene i Trøndelag. 
 
Kommunen har i dag under 1000 innbyggere, det er er høy gjennomsnittsalder, og man har 
betydelig ubalanse i kjønnsfordelingen i den yngre del av befolkningen. Særlig kritisk er den 
lave kvinneandelen i aldergruppen 25 til 34 år.  
 
Kommunen har betydelige avstandsulemper, og omlandet rundt Osen har mange av de 
samme demografiske utfordringer. Bortfall av arbeidsplasser som følge av varslede 
bedriftsnedleggelser vil forsterke den langsiktige negative utviklingen knytte til befolkning og 
sysselsetting man har sett i kommunen. 
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Figur 1. Svar fra webundersøkelse - Hva er Osens viktigste konkurransefortrinn?

Når det gjelder konkurransefortrinn framheves naturen – fjellet, kysten, sjøen og havet og
naturressurser som fisk, mineralressurser og dyrka mark. Videre framheves stabil
arbeidskraft, flinke praktikere med stor allsidighet og god arbeidsmoral som
komkurransefortrinn. Kompetansemesige fortrinn innen fiskeri og husdyrforld framheves, i
tillegg til betydelig kompetanse innen forretningsmessig tjenesteyting.

Utviklingsmuligheter er fokusert omkring havbruk, fiske, reiseliv/ turisme, landbruk og
mineralnæring. Eksisterende næringsliv har betydelig potensial for vekst, og
fritidsboligmarkedet er pekt på som et betydelig marked.

Figur 2. Svar fra webundersøkelse - Hva er Osens største utfordringer for å få til utvikling og vekst?

Største utfordring for utvikling og vekst er mangel på arbeidsplasser, befolkningsgrunnlag og
uheldig demografi, mangel på kapital, mangel på gründere og for dårlige samarbeidsevner.

De viktigste styrkene er stabil arbeidskraft med stor realkompetanse, lang kystlinje med
store ressurser i havet, nærhet til fjell og hav, en handlingsorientert kommune og gode
oppvekstvilkår . De viktigste svakhetene er mangel på arbeidsplasser, lite fritidstilbud,
manglende framtidstro, mangel på gründere og lite utviklede samarbeidsrelasjoner blant
næringsaktørene.



Omstillingsplan for Osen kommune 2020 - 2025 7

De viktigste mulighetene er i stor grad knyttet til natur og naturressurser, og de viktigste
truslene er knyttet til mangel på arbeidskraft, lav/sårbar humankapital og reduksjon av lokalt
handlingsrom.

Når det gjelder utviklingsmulighetene rundt eksisterende næringsliv framheves havbruk og
fiskeri, reiseliv og landbruk.

Det er absolutt gode eksempler på samarbeid i næringslivet, særlig innenfor landbruk og
fiskeri, men potensiale i økt samarbeid er betydelig. Arenaer for samarbeid etterlyses.

Kommunen som utviklingsaktør får jevnt over gode skussmål, selv om spennet er betydelig.
Kommunen får skryt for at de har evne til å snu seg raskt, det er korte beslutningsveier og
bred politisk aksept for å nå felles mål. På den andre siden uttaler mange at kommunen må
bli flinkere til å ta initiativ og bygge stolthet, ha bedre dialog med og større synlighet overfor
næringslivet samt bruke mer penger på å skape utvikling og trivsel. Flere påpeker at
kommunen må bli flinkere til å se, tenke, hele Osen.

I arbeidet med innsatsområder på innspillsmøtet ble havbruk og fiskeri framhevet, sammen
med reiseliv/ turisme og eksisterende næringsliv. Det ble også framhevet at
omstillingsarbeidet må arbeide med Osens attraktivitet, både som bosted, besøkssted og
som sted å drive næring, og med å utvikle etablererkultur og entreprenørskap.

1.2.2 Utviklingsanalyse PANDA - «Sårbarhets- og utviklingsanalyse for Osen kommune»

Formålet var å gi et overordnet vurdering av utviklingsmuligheter i Osen. Utviklingsanalysen
har sett på befolkningsutvikling, sysselsetting og lokalt næringsliv, pendling og
arbeidsmarkedsintegrasjon, kommunikasjon og infrastruktur, sosioøkonomiske indikatorer
og kommuneøkonomi. Det er i tillegg gjort en konsekvensberegning i PANDA knyttet til den
varslede nedbemanning for sysselsetting og befolkning i Osen.

Utviklingsanalysen viser at det finnes flere potensielle
utviklingsmuligheter for Osen knyttet til blant annet
videreutvikling av det marine miljøet som alt finnes i
kommunen. Osen har også muligheter knyttet til det
turisme, opplevelsesnæring og fritidsbebyggelse.

De varslede nedbemanninger gjelder 20 arbeidsplasser. Konsekvensberegning av bortfallet
av disse arbeidsplassene viser en sysselsetingseffekt på 23 sysselsatte eller ca 6,3 %
(ringvirkninger inkludert). Estimert befolkningskonsekvens er en nedgang på inntil 38
personer eller ca 4,0 % i forhold til referansebanen (en situasjon der de varslede
arbeidsplasser opprettholder sin aktivitet), og en befolkning i Osen som i 2022 ligger på ca.

Potensielle utviklingsmuligheter

• Det marine miljøet

• Turisme og opplevelsenæring

• Fritidsbebyggelse
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850 personer. Det understrekes at dette estimatet baserer seg på flytting som 
arbeidsmarkedstilpasning. 
 
Fullstendig dokumentasjon av kunnskapsgrunnlaget som er utviklet i Mobiliserings- og 
innspillsprosjektet, inkludert hovedtrekkene fra Sårbarhets- og utviklingsanalyse for Osen 
kommune, er vedlagt i eget dokument – vedlegg 1: Omstilling Osen - Samlet 
Kunnskapsgrunnlag, datert 10 mai. 2020. 
 
1.2.3 Regionalt perspektiv  

Roan kommune, som fra 1.1.20 er slått sammen med Åfjord kommune, ble i juli 2019 gitt 
status som omstillingskommune.  
  
Omstillingsarbeidet i Åfjord, og Trøndelag fylkeskommune, som den som kan gi status som 
omstillingskommune, er godt kjent med at Osen opplever mange av de samme utfordringer 
som gamle Roan kommune, og at det arbeides for at Osen kommune også får status som 
omstillingskommune. Trøndelag fylkeskommune påpeker i sitt tilsagn om omstillingsmidler 
til Roan at omstillingsarbeidet vil ha et regionalt perspektiv for hele Nord-Fosen.  
 
For Osen sin del er det tydelig at utviklingsarbeid i et regionalt perspektiv (Nord-Fosen) vil ha 
større nytteverdi for både Osen og Roan enn kun fokus på næringslivet i egen kommunene. 
Det regionale perspektivet må derfor også legges til grunn for omstillingsarbeidet i Osen. 
 
I tillegg til Sårbarhets- og utviklingsanalyse for Osen kommune er alle relevante innspill fra 
både spørreundersøkelse, dialogmøter og innspillsmøte hensyntatt i arbeidet med 
omstillingsplan.  
 
1.2.4 Oppsummert kunnskapsgrunnlag og anbefaling 

Utfordringer 
Næringslivet i Osen er relativt begrenset, og viktigste næring av primærnæringene landbruk 
og fiske. Det er betydelig aktivitet innen havbruksnæring, men de lokale ringvirkninger i 
Osen er små, og kommunen mangler havbruksaktører med lokal beslutningsmyndighet. 
Varslede nedbemanninger vil forsterke utfordringene. Utviklingsevne framstår som 
begrenset. 
 
I tillegg har Osen aldrende befolkning, befolkningsnedgang og reduksjon av arbeidsplasser, 
skjev kjønnsfordeling og betydelige avstandsulemper. Osens geografiske omland har mange 
av de samme demografiske og sysselsettingsmessige utfordringer. 
 
Muligheter 
Det som i utgangspunktet framstår som de mest interessante mulighetene for Osen er: 
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• Naturgitte fordeler knyttet til naturen og naturressurser særlig knyttet til havbruk og
fiskeri inkludert servicenæring til samme samt reiseliv og opplevelsesnæring

• Eksisterende næringsliv, særlig bygg- og anleggsnæring, handel og service,
servicenæring til havbruk og fiskeri, forretningsmessig tjenesteyting og
primærnæringene landbruk og fiskeri inkl videreforedling. Fritidsboligmarkedet pekes
på som et marked med betydelig potensial for lokalt næringsliv.

Utvikling av Osen må ses i et regionalt perspektiv. Næringslivet i Osen vil over tid ha større
effekt av at det utvikles nettverk, samhandling og samarbeidsrelasjoner i næringslivet i
regionen. Med regionen forstås særlig Nord-Fosen, men også andre regionale samarbeid må
utvikles der det er hensiktsmessig. Utviklingsarbeidet må favne bredt og ikke nødvendigvis
være bransjespesifikt.

Basert på et samlet kunnskapsgrunnlag foreslås følgende prioriterte innsatsområder for
omstillingsarbeidet i Osen:

• Sjømatnæring – utvikling av produksjon, fangst og
videreforedling av alle typer sjømat fra
oppdrettsnæring og fiskeri samt utvikling av
leverandørindustri/service-næring til samme.

• Eksisterende næringsliv – skape positiv utvikling i de
bedrifter som allerede finnes i kommunen.
Knoppskytinger, nye forretningsområder i
eksisterende bedrifter eller forbedringsarbeid for
økt lønnsomhet. Innsatsområdet dekker også
bistand til gründere og etablerere, uavhengig av bransje

• Opplevelsesnæring – omfatter reiselivsutvikling og opplevelser basert på natur,
kultur, mat og arrangement.

• Attraktivitet for næringsliv - utvikling av kommuneorganisasjonen til å bli mer
næringsvennlig, markedsføring av kommunen som næringskommune og aktivt arbeid
for å tiltrekke seg bedrifter.

• Kultur og samfunn - tilrettelegging for og utvikling av kultur- og fritidstilbud, en sterk
innovasjons- og etablererkultur, ungdomssatsing samt andre tiltak som vil utvikle
bostedsattraktivitet.

Innsatsområdet Sjømatnæring vil særlig innenfor utvikling av leverandørindustri/ service-
næring ha betydelige krav til koordinering med innsatsområdet Eksisterende næringsliv. Det
må antas at flere lokale bedrifter vil kunne utvikle produkter og tjenester mot havbruk og
fiskeri.

Det framheves at Innsatsområdet eksisterende næringsliv også inkluderer landbruksnæring,
og utvikling av tilleggsnæring vil ha betydelig potensial.

Det er et betydelig potensial for sysselsetting i både eksisterende og ny fritidsbebyggelse i
Osen. Dette vil få betydning innenfor såvel innsatsområdet Eksisterende næringsliv knyttet
til blant annet bygging, vedlihehold og andre tjenester, som innenfor Opplevelsesnæring
knyttet til utvikling og salg av opplevelsestilbud til denne målgruppen.

Prioriterte innsatsområder

• Sjømatnæring

• Eksisterende næringsliv

• Opplevelsesnæring

• Attraktivitet for
næringsliv

• Kultur og samfunn
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Gjennomgående strategi for alle innsatsområder: utviklingsarbeid og nettverksbygging i et 
regionalt perspektiv. 
 
De to siste innsatsområdene – Attraktivitet for næringsliv og Kultur og samfunn - vil ikke ha 
arbeidsplasser som målsetting, og skal understøtte de tre andre innsatsområdene.  
 
Innsatsområdene harmonerer godt med de potensielle utviklingsmuligheter pekt på i 
Sårbarhets- og utviklingsanalyse for Osen: 

• Det marine miljøet dekkes av innsatsområdet Sjømat, som inkluderer både 
oppdrettsnæring og fiskeri, og som også omfatter utvikling av servicenæring til 
samme.  

• Turisme og opplevelsenæring dekkes av innsatsområdet Opplevelsesnæring. 
• Fritidsbebyggelse dekkes delvis av innsatsområdet Opplevelsesnæring og delvis av 

innsatsområdet Eksisterende næringsliv 
 
Omstillingsarbeid tar tid, krever holdningsskapende arbeid og setter krav til utvikling av 
samarbeidskultur. Dette må man ha forståelse for, samtidig som et omstillingsarbeid i 
praksis er nødt til å levere resultater fra dag en for å sikre nødvendig legitimitet. Denne 
balansegangen må også være en sentral del av kommunikasjonen i omstillingsarbeidet. Som 
vedlegg til omstillingsplanen følger forslag til kommunikasjonsstrategi som ivaretar dette 
behovet – se vedlegg 3  
         

1.3 Planprosessen 

Gjennomføring av strategi- og forankringsfasen ble vedtatt av Osen kommunestyre den 29. 
januar 2020.  
 
Osen kommune har oppnevnt følgende styringsgruppe for strategi- og forankringsfasen: 
 

• Roar Leirset, rådmann. Prosjektansvarlig 
• John Einar Høvik, ordfører  
• Oddbjørn Ovesen, Peter Hepsø Rederi AS  
• John Håvar Aarstein, One2Cel  
• Jørn Normeland, Nordmeland gårdsmat  
• Arild Egge/Ole Harris Hansen, Trøndelag fylkeskommune (observatør)  
• Johannes Skaar, Innovasjon Norge (observatør) 

 
Prosjektledelse for gjennomføring av strategi og forankringsfasen, og dermed Mobiliserings- 
og innspillsprosjektet inkludert utarbeidelse av omstillingsplan og handlingsplan,er utført av 
Proneo AS på oppdrag fra Osen kommune. Oppstartsmøte mellom styringsgruppen og 
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Proneo ble gjennomført 27. mars. Arbeidet skal avsluttes med styringsgruppas behandling av 
omstillingsplan og handlingsplan for det første året den 14. mai.  
 
1.4 Plandokumentet 

Formålet med omstillingsplanen er å utvikle et  strategisk plangrunnlag som begrunner og 
prioriterer bruken av de ekstraordinære midler næringsutvikling i Osen.  
 
Omstillingsplanen har et tidsperspektiv på 5,5 år år, fra 1.7.2020 til 31.12.2025.  
 
Omstillingsplanen beskriver og drøfter situasjonen næringslivet i Osen, omstillingsbehovet, 
målene for omstillingsarbeidet og de prioriterte innsatsområder. Innsatsområdene gir 
uttrykk for satsingsområder eller veivalg for å nå målsettingene. 
 
Omstillingsplanens ambisjonsnivå, målsetting og omfang gjenspeiler det potensiale strategi- 
og forankringsfasen har avdekket. 
 
Endelig vedtak i kommunestyret forventes å bli 27. mai 2020. I etterkant av den kommunale 
behandlingen må Osen kommunes melde inn omstillingsbehovet til Trøndelag 
fylkeskommune. 
 
Det skal utarbeides årlige handlingsplaner, som også skal vedtas av kommunestyret. 
Handlingsplan for 2020 skal vedtas av kommunestyret sammen med omstillingsplan. 
 

1.5 Avgrensninger 

Forvaltning av og bruk omstillingsmidlene reguleres av Forskrift for distrikts- og 
regionalpolitiske virkemidler forvaltet av fylkeskommunene, sist endret fra 1.1.17, med 
tilhørende retningslinjer. Forskriften regulerer forvaltning og bruken av de distrikts- og 
regionalpolitiske virkemidlene over kap. 550 Omstillingsdyktig næringsliv og lokalsamfunn i 
distriktene og kap. 553 Omstillingsdyktige regioner. Omstillingsarbeid ligger under kap. 553 
post 65 Omstillingsprogram ved akutte endringer i arbeidsmarkedet. 
 
I følge retningslinjene vil det bety at tilskudd ikke kan dekke: 

• Drift av næringsvirksomhet eller organisasjoner 
• Direkte eller indirekte investeringer I virksomheters egenkapital 
• Drift eller investeringer i statlige, fylkeskommunale eller kommunale lovpålagte 

oppgaver 
 
Omstillingsmidlene skal i hovedsak brukes til forstudier og forprosjekter, unntaksvis 
hovedprosjekter.  
 



 

Omstillingsplan for Osen kommune 2020 - 2025 
	

12 

 

 

Prosjekter innenfor tradisjonell jord- og skogbruksdrift som kan tildeles støtte av det 
ordinære virkemiddelapparatet med midler fra jordbruksavtalen, kan normalt ikke tildeles 
omstillingsmidler.  
 
Det skal ikke brukes omstillingsmidler på prosjekter som kan støttes av det ordinære 
virkemiddelapparatet. 
 
Omstillingsarbeidet er et ekstraordinært næringsutviklingsarbeid, og de forventede 
resultater av prosjekter og tiltak som støttes av omstillingsmidlene skal materialiseres i form 
av arbeidsplasser, mer robust næringsliv og styrket utviklingsevne i næringslivet og 
kommunen. 
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2. Visjon og mål for omstillingsarbeidet

Osen kommune skal tilrettelegge for vekst og utvikling i eksisterende og nytt næringsliv i
kommunen, mer robust næringsliv og styrket utviklingsevne i næringslivet og kommunen.

Analysearbeidet i strategi- og forankringsfasen avdekker lokalt vekstpotensial.
Omstillingsplanen beskriver områder hvor dette potensialet kan realiseres.

2.1 Visjon for omstillingsarbeidet

En forsterket innsats på næringsutvikling har som hensikt å styrke Osen som

2.2 Hovedmål

Omstillingsarbeidet i Osen skal

i løpet av omstillingsperioden på 5,5 år. I tillegg skal omstillingsarbeidet bidra til økt
robusthet og styrket utviklingsevne i næringslivet og kommunen.

Periodisert og fordelt på innsatsområder vil målet se slik ut:

Prioriterte innsatsområder/ år: 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Sum

Sjømatnæring 0 2 4 4 4 6 20

Eksisterende næringsliv 0 5 6 7 7 8 33

Opplevelsesnæring 0 1 1 1 2 2 7

Attraktivitet for næringsliv* - - - - - - -

Kultur og samfunn** - - - - - - -

Sum arbeidsplasser pr år og totalt 0 9 12 12 12 15 60

* Attraktivitet for næringsliv – innsatsområdet vil ikke ha arbeidsplasser som målsetting, men skal
understøtte de andre innsatsområdene
**Kultur og samfunn - innsatsområdet vil ikke ha arbeidsplasser som målsetting, men skal
understøtte de andre innsatsområdene.

et attraktivt lokalsamfunn i vekst

bidra til å utvikle, skape og sikre 60 arbeidsplasser
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Arbeidsplassene skal måles via innrapportering fra enkeltprosjekter ved hjelp av 
prosjektlederrapporten. I rapporteringen er det arbeidsplasser som kan henføres til 
omstillingsarbeidet gjennom  støtte til enkeltprosjekter som skal medregnes. 
 
Innenfor hvert enkelt innsatsområde er det beskrevet strategier og delmål. 
 

2.3 Effektmål 

Den direkte effekten av omstillingsarbeidet vil være realiseringen av hovedmålet utvikle, 
skape og sikre 60 arbeidsplasser i Osen. 
 
Dette vil legge grunnlaget for et mer robust næringsliv, en levende kommune og et 
utviklingsorientert samfunn.  
 
For å følge utviklingen foreslås følgende årlige måleindikatorer: 

• Befolkningsutvikling og demografisk sammensetting 
• Nyetableringer - etableringsfrekvens 
• Sysselsettingsutvikling i form av arbeidsplassvekst 
• Resultat i Kommune NM 
• PANDA for gjennomføringsfasen i samarbeid med Trøndefalg fylkeskommune og 

Innovasjon Norge 
 

En ønsker å legge opp til raskt å kunne korrigere strategi underveis i omstillingsarbeidet. 
Kunnskap om de ulike effektene av omstillingsarbeidet vil utvikles løpende, blant annet 
gjennom å foreta ulike målinger underveis.  
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3. Innsatsområder 
 
For hvert enkelt innsatsområde er det angitt strategier, benevnt med bokstav og navn. Disse 
finnes også igjen under de enkelte innsatsområder i Handlingsplanen, sammen med forslag 
til enkelttiltak/prosjekter for hvert innsatsområde.  
 
Omstillingsprogrammet vil gjennomgående og innenfor alle innsatsområder, arbeide for å 
utvikle møteplasser, stimulere til økt samarbeid og være diskusjonspartner og pådriver for 
næringslivet i Osen.  
 
Å prioritere innsatsområder i en såpass tidlig fase vil alltid være en balansegang mellom å 
forsøke å stake ut en langsiktig kurs for hele omstillingsarbeidet, samtidig som man gir 
nødvendig rom for å kunne gjøre andre prioriteringer underveis i perioden. 
 
Et vellykket omstillingsarbeid må være fundert på strategisk, langsiktig tenking. Samtidig vet 
en at mange forutsetninger for næringsutvikling kan endre seg dramatisk bare på få år. Det 
er derfor viktig at omstillingsarbeidet er fleksibelt, tar tak i muligheter man i dag ikke ser og 
fatter nødvendige beslutninger underveis, samtidig som man har et langsiktig fokus. 
 
Det legges opp til at det innenfor alle innsatsområder skal det jobbes med utviklingsarbeid 
og nettverksbygging i et regionalt perspektiv.  
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3.1.1 Sjømatnæring

Et av Osens framste konkurransefortrinn er havrommet, og kommunen har i dag betydelig
aktivitet både innenfor oppdrettsnæring og fiskeri.

Sjømatnæring og tilknyttet leverandørindustri representerer et betydelig utviklingspotensial
i Osen. Næringa opplever betydelig vekst, styrket av globale megatrender, og både Osen og
regionen har store ambisjoner knyttet til å ta ytterligere del i denne veksten.

Med dette utgangspunktet er det betydelige muligheter for utvikling av økt sysselsetting,
omsetning og verdiskaping både innen sjømatnæring og leverandørindustri.

Innsatsområdet dekker utvikling av produksjon, fangst og videreforedling av alle typer
sjømat fra oppdrettsnæring og fiskeri samt utvikling av leverandørindustri/servicenæring til
samme.

Innsatsområdet vil særlig innenfor utvikling av leverandørindustri/servicenæring ha
betydelige krav til koordinering med innsatsområdet Eksisterende næringsliv. Det må antas
at flere lokale bedrifter vil kunne utvikle produkter og tjenester mot havbruk og fiskeri.

3.3.1 Mål

Minimum 20 nye arbeidsplasser innenfor Sjømatnæring i Osen innen 2025. Periodisert vil
målet se slik ut:

2020 2021 2022 2023 2024 2025 Sum

Sjømatnæring 0 2 4 4 4 6 20

Delmål:

• 4 nye bedrifter i omstillingsperioden
• 6 bedriftsutviklingsprosjekter bedrifter i omstillingsperioden, hvorav minst 3 er

samarbeidsprosjekt hvor regionale aktører er involvert
• 4 prosjekter på kompetanse og samarbeid gjennomført i omstillingsperioden

3.3.2 Strategi

A. Proaktivt arbeid. Proaktivt arbeid mot sjømatnæring og tilgrensende næringer for å
avdekke utviklingspotensial og mulige knoppskytinger
samt identifisere utviklingsprosjekter og arbeide for å
tiltrekke seg aktivitet

B. Bedriftsrettede tiltak og prosjekter. Støtte ulike
bedriftsrettede tiltak og prosjekter med utgangspunkt i
ideer fra bedriftene

Strategier Sjømatnæring

• Proaktivt arbeid

• Bedriftsrettede
tiltak og prosjekter

• Rammebetingelser

• Kompetanse
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C. Rammebetingelser.  Aktivt jobbe for å bedre de utfordringer for vekst 
havbruksnæring selv peker på – attraktive sjøarealer, lokaliteter og næringsarealer på 
land 

D. Kompetanse. Bistå havbruksnæring i å avdekke behov og etterspørre kunnskap og 
kompetansehevende tiltak samt initiere og gjennomføre ulike tiltak i samarbeid med 
relevante FoU-miljø 

 
Regionalt perspektiv skal vektlegges i utviklingsarbeid og nettverksbygging.  
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3.2 Eksisterende næringsliv 

Det er viktig å skape positiv utvikling i de bedriftene som allerede finnes i kommunen. 
Erfaringer og analyser gjort i strategi- og forankringsfasen viser det er potensial for vekst og 
utvikling i eksisterende næringsliv.   
 
Erfaringene fra andre omstillingskommuner viser at eksisterende bedrifter, med bistand fra 
omstillingsarbeidet, relativt raskt kan bidra til utvikling av sysselsetting og verdiskaping 
lokalt. Dette kan komme i form av knoppskytinger, nye forretningsområder i eksisterende 
bedrifter eller forbedringsarbeid for økt lønnsomhet. 
 
Innsatsområdet omfatter tilleggsnæring til landbruk, men ikke tradisjonelt landbruk (se pkt 
1.5 Avgrensninger). 
 
Omstillingsarbeidet må jobbe aktivt opp mot eksisterende næringsliv for å avdekke 
utviklingspotensial og støtte ulike bedriftsrettede tiltak med utgangspunkt i de ideene og 
planene bedriftene har.  
 
Innsatsområdet vil særlig innenfor utvikling av leverandørindustri/servicenæring ha 
betydelige krav til koordinering med innsatsområdet Sjømatnæring. Det må antas at flere 
lokale bedrifter vil kunne utvikle produkter og tjenester mot havbruk og fiskeri. 
 
Innsatsområdet vil videre ha krav til koordinering med innsatsområdet Opplevelsenæring 
knyttet til utvikling av fritidsboligmarkedet. Dette markedet har betydelig potensiale innen 
blant annet bygging, vedlikehold og andre tjenester.  
 
Innsatsområdet kan også dekke bistand til gründere og etablerere som vil starte egen 
virksomhet, uavhengig av bransje. 
 
Innsatsområdet er bransjeuavhengig.  
 
3.2.1 Mål 

Minimum 30 nye/sikrede arbeidsplasser innenfor Eksisterende næringsliv i Osen innen 
2025. Periodisert vil målet se slik ut: 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Sum 

Eksisterende næringsliv 0 5 6 7 7 8 33 

 

Delmål:  

• 6 nye bedrifter i omstillingsperioden 
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• 10 bedriftsutviklingsprosjekter i omstillingsperioden, hvorav minst 3 er
samarbeidsprosjekt hvor regionale aktører er involvert

• 10 prosjekter på kompetanse og samarbeid gjennomført i omstillingsperioden

3.2.2 Strategi

E. Proaktivt arbeid. Proaktivt arbeid mot eksisterende næringsliv for å avdekke
utviklingspotensial og mulige knoppskytinger, samt identifisere utviklingsprosjekter

F. Bedriftsrettede tiltak og prosjekter. Støtte ulike bedriftsrettede tiltak og prosjekter
med utgangspunkt i ideer fra bedriftene

G. Nettverk og klynger. Økt konkurransekraft
gjennom å bidra til å utvikle og beholde
fungerende samhandlingsarenaer for lokalt
næringsliv, samt etablere relevant nettverk med
eksterne nærings- og kompetansemiljø

H. Kompetanse. Bistå eksisterende næringsliv med
å avdekke behov og etterspørre kunnskap og
kompetansehevende tiltak samt initiere og
gjennomføre ulike tiltak i samarbeid med relevante FoU-miljø

I. Gründere og nyetablerere. Støtte opp under tilak og konkrete
bedriftsutviklingsprosjekter fra gründere og nyetablerere – uavhengig av bransje

Regionalt perspektiv skal vektlegges i utviklingsarbeid og nettverksbygging.

Strategier Eksisterende næringsliv

• Proaktivt arbeid

• Bedriftsrettede tiltak og
prosjekter

• Nettverk og klynger

• Kompetanse

• Gründere og nyetablerere
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3.3 Opplevelsesnæring 

Opplevelsesnæring er en av verdens raskest voksende næringer, både nasjonalt og 
internasjonalt.  
 
Innsatsområdet omfatter reiselivsnæring og opplevelser knyttet til mat/matkultur, natur, 
kultur og arrangement. 
 
Innsatsområdet blir av svært mange pekt på som en potensiell vekstnæring i Osen, og vil 
utnytte det svært mange peker på som Osens fremste konkurransefortrinn – fjellet, kysten, 
sjøen og havet  
 
Det er utfordrende at den lokale reiselivsnæringen framstår som relativt lite utviklet. Det 
finnes flere etablerte aktører, men de er ofte små. Arbeidet har avdekt at økt samarbeid vil 
kunne bidra til å ta ut potensiale, men erfaringsmessig vil dette ta tid. Samtidig må man evne 
å henge seg på, og forsterke det som allerede er av satsing på reiselivsnæring i regionen. 
 
Osen har vært og er fremdeles en primærnæringskommune, med fiskeri og husdyrhold som 
sentrale næringer. Å utnytte disse tradisjonene til økt grad av foredling og småskala 
matproduksjon kan være en fornuftig strategi. Erfaringer fra andre kommuner viser også at 
økt grad av lokal matforedling vil understøtte det lokale reiselivet, og gi kommunen flere 
attraksjoner å spille på. 

Utvikling av opplevelsesnæring og Osen som opplevelsesarena vil bidra til å utvikle 
attraktivitet for Osen som bo- og arbeidssted. 
 
Innsatsområdet vil ha krav til koordinering med innsatsområdet Eksisterende næringsliv, 
knyttet til utvikling av fritidsboligmarkedet. Dette er et svært interessant marked for lokale 
opplevelsesproduktere allerede i dag, og vekst i dette markedet har absolutt potensial 
innenfor opplevelsesnæring. 
 
3.1.1 Mål  

Minimum 5 nye/sikrede arbeidsplasser inenfor Opplevelsesnæring i Osen innen 2025.  
Periodisert vil målet se slik ut: 
 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Sum 

Opplevelsesnæring  0 1 1 2 2 3 7 

 
Delmål:  

• 4 nye bedrifter i omstillingsperioden 
• 6 bedriftsutviklingsprosjekter i omstillingsperioden 
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• 10 prosjekter knyttet til kompetanseutvikling og samarbeid gjennomført i
omstillingsperioden

3.1.2 Strategi

J. Opplevelsesproduksjon. Bedriftsrettede tiltak og prosjekter knyttet til utvikling av
nye og videreutvikling av eksisterende opplevelsesprodukter, herunder også
matopplevelser.

K. Kompetanse, samarbeid og nettverksbygging. Bistå opplevelsesnæring i å avdekke
behov og etterspørre kunnskap, kompetanse-
hevende tiltak og samarbeidstiltak i regionen,
samt initiere og gjennomføre ulike tiltak.

L. Profilering og markedsføring. Jobbe med hvordan
Osen skal profilere og markedsføre seg, øke
synligheten i markedet og gjøre det enklere for
den reisende ifht å finne informasjon, bestille og
besøke kommunen.

Regionalt perspektiv skal vektlegges i utviklingsarbeid og nettverksbygging.

Strategier Opplevelsesnæring

• Opplevelsesproduksjon

• Kompetanse, samarbeid
og nettverksbygging

• Profilering og
markedsføring
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3.4 Attraktivitet for næringsliv

Innsatsområdet dekker utvikling av kommuneorganisasjonen til å bli mer næringsvennlig,
markedsføring av kommunen som næringskommune og aktivt arbeid for å tiltrekke seg
bedrifter. Eventuelle satsinger på infratrukturtiltak som bedrer næringsattraktivitet vil ligge
innenfor innsatsområdet.

Innsatsområdet vil ikke ha arbeidsplasser som målsetting. Innsatsområdet vil i hovedsak
være et kommunalt ansvar. Omstillingsorganisasjonens rolle vil være knyttet til å øke
kunnskapsgrunnlag, påpeke behov og initiere prosesser overfor kommunen. Innsatsområdet
er svært viktig for å skape en varig endringskultur og positiv utvikling i Osen.

3.4.1 Mål

Osen skal være en attraktiv kommune for næringslivet å etablere, drive og utvikle bedrift i.

Delmål:

• Minst 4 gjennomførte tiltak/prosjekter i omstillingsperioden som bidrar til å øke
Osens næringsattraktivitet

• Initiere og sette i gang prosjekt Næringsvennlig kommune, gjennomført i løpet av
2021

3.4.2 Strategi

M. Næringsattraktivitet. Bidra til å sette i gang
og drive prosesser som utvikler Osens
attraktivitet for næringslivet.

N. Næringsvennlig kommune. Utvikle
kommuneorganisasjonen til å bli mer
næringsvennlig og markedsføre Osen som en kommune som er attraktiv å drive
næring i, attraktiv å arbeide i og attraktiv å bo i

Regionalt perspektiv skal vektlegges også i arbeidet med attraktivitet for næringslivet.

Strategier Attraktivitet for næringsliv

• Næringsattraktivitet

• Næringsvennlig commune
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3.5 Kultur og samfunn

Osen har betydelig utfordringer knyttet til befolkningsnedgang og skjev kjønnsfordeling.
Flere har påpekt at den såkalte kveldsøkonomien – altså utvikling av både komersielle og
ikke-komersielle tilbud på kveld/ fritid – må utvikles.

Mangel på gründere og entreprenørskapskultur er påpekt som en av de største utfordringer
for utvikling og vekst i Osen. Selv om dette delvis er langsiktig arbeid, må omstillingsarbeidet
engasjere seg i utvikling av gründerskap.

Innsatsområdet dekker tilrettelegging for og utvikling av en sterk innovasjons- og
etablererkultur, ungdomssatsing samt andre tiltak som vil utvikle bostedsattraktivitet.
Innsatsområdet vil ha stor betydning for utvikling av fritidsboligmarkedet og reiselivsnæring
forøvrig. Tilreisende turister, uansett om de har hytte i kommunen eller benytter seg av
andre tilbud, må synes Osen er en attraktiv kommune å besøke.

Innsatsområdet vil ikke ha arbeidsplasser som målsetting. Innsatsområdet vil i hovedsak
være et kommunalt ansvar. Omstillingsorganisasjonens rolle vil være knyttet til å øke
kunnskapsgrunnlag, påpeke behov og initiere prosesser overfor kommunen. Innsatsområdet
er svært viktig for å skape en varig endringskultur og positiv utvikling i Osen.

3.5.1 Mål

Osen skal være en attraktiv kommune for

• innbyggerne å bo i

• gjester å besøke

Delmål:

• 4 gjennomførte tiltak/prosjekter som bidrar til å øke Osens attraktivitet

3.5.2 Strategi

O. Bosteds- og besøksattraktivitet. Bidra til å sette i gang og drive prosesser som
utvikler Osens bosteds- og besøksattraktivitet

P. Etablererkultur og ungdomssatsing. Motivere til entreprenørskap og innovasjon
gjennom hele oppvekstløpet. Engasjere og
stimulere endringsagenter og kreative miljø.
Utvikle entreprenørielle ferdigheter gjennom
å initiere, legge til rette for og gjennomføre
ulike kompetansehevende tiltak.

Regionalt perspektiv skal vektlegges også i arbeidet
med kultur og samfunn.

Strategier Kultur og samfunn

• Bosteds- og
besøksattrakktivitet

• Etablererkultur og
ingdomssatsing
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4. Organisering av omstillingsarbeidet 

Osen kommune har i strategi- og forankringsfasen jobbet aktivt med å finne en optimal 
organisering av gjennomføringsfasen. 
 
Følgende generelle faktorer er vektlagt i dette arbeidet: 

• Behovet for å skape engasjement og involvering 
• Behovet for at aktørene må ta ansvar for utviklingen 
• Bevissthet omkring betydningen av roller og ansvar 
• Behovet for å bygge sterke,  regionale kompetansemiljøer 

  
I tillegg har Osen kommune selv lagt følgende forutsetninger inn i arbeidet med 
organisering: 

• Omstillingsstyret skal oppnevnes av kommunestyret i Osen kommune 
• Kommunen skal oppnevne leder av omstillingsstyret 
• Omstillingsstyret skal ha tung næringslivsrepresentasjon – gjerne flertall 
• Osen kommune ansetter programleder 
• Det er ønskelig med enkel og ressurseffektiv organisering 
• Det er ønskelig å utvikle og bygge kompetanse lokalt 
• En vil involvere, bygge på og forsterke eksisterende utviklingsressurser og –miljøer 

dersom det er mulig 
• En vil ha en organisering som ivaretar at omstillingsarbeidet må ha et regionalt 

perspektiv 
• Det legges opp til en organisering som ivaretar behovet for tett samarbeid mellom 

kommunens politiske og administrative ledelse og omstillingsorganisasjonen. 
 
Basert på dette ble fem ulike modeller for organisering vurdert: 

1. Programorganisering. Programleder tilsatt i Osen kommune, tjenestested 
sentraladministrasjonen. 

2. Kommunalt foretak – KF. Det etableres eget KF som ansetter programleder.  
3. Lokalt utviklingsselskap. Det etableres eget aksjeselskap, heleid av Osen kommune 

eller sammen med lokalt næringsliv. Programleder tilsettes i selskapet.  
4. Regionalt utviklingsselskap. Osen kommune etablerer sammen med en eller flere 

kommuner i regionen, eventuelt også sammen med regionalt næringsliv, et regionalt 
utviklingsselskap, organisert som aksjeselskap. Programledelse leveres av selskapet. 
Det må forutsettes at programledelsesressurs er tilgjengelig i Osen. 

5. Innleie. Omstillingstjenester kjøpes/leies fra andre. Må stilles krav om 
tilstedeværelse lokalt. 
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De ulike modellene ble utredet av prosjektorganisasjonen i et eget notat datert 12. mai 
2020. Notatet ble utsendt til styringsgruppen samme dag, og behandet i styringruppemøte 
14. mai. 
 
Som beskrevet i notatet ble Roan, som 1.1.20 er slått sammen med Åfjord kommune, i juli 
2019 gitt status som omstillingskommune.  
 
Omstillingsarbeidet i Åfjord, og Trøndelag fylkeskommune, som den som kam gi status som 
omstillingskommune, er godt kjent med at Osen opplever mange av de samme utfordringer 
som gamle Roan kommune, og at det arbeides for at Osen kommune også får status som 
omstillingskommune. Trøndelag fylkeskommune påpeker i sitt tilsagn om omstillingsmidler 
til Roan at omstillingsarbeidet vil ha et regionalt perspektiv for hele Nord-Fosen. 
 
For å gjennomføre omstillingsarbeidet har Åfjord kommune valgt å etablere selskapet Nord-
Fosen Utvikling AS. Dette ble stiftet den 21. april 2020. 
 
Som et resultat av dialogen mellom Åfjord og Roan om omstillingsarbeidet i regionen Nord-
Fosen, har Åfjord invitert Osen kommune inn som eier i dette selskapet, slik at Osen 
kommune eier 1/3 og Åfjord kommune 2/3. 
 
Selskapets formål er å drive ekstraordinært arbeid innen næringsutvikling i Osen og Åfjord 
kommuner, og selskapet skal gjennom tilretteleggende og bedriftsrettede tiltak utøve sin 
funksjon på oppdrag fra de to eierkommunene. Selskapet kan gi tilskudd til 
infrastrukturtiltak, bedrifter eller personer. Selskapet har ikke erverv som formål, og 
selskapet skal ikke utbetale utbytte. 
 
Osen kommunes beslutning ønske om å legge omstillingsarbeidet inn i et regionalt 
utviklingsselskap sammen med Åfjord kommune oppfattes som svært fornuftig. Løsningen 
vil bidra til etablering av et større, regionalt utviklingsmiljø, med mere ressurser, mindre 
sårbarhet og bredere kompetansebase, som vil være til nytte for hele regionen – også Osen. 
 
Styringsgruppas vurdering og anbefaling 
Styringsgruppa anbefaler at Osen kommune legger omstillingsarbeidet inn i Nord-Fosen 
Utvikling AS, som forutsatt ved stiftelse av selskapet. Styringsgruppa anbefaler videre: 
 

• Eierskapet endres slik at kommunene eier 50 % hver. Det gjør det enklere å 
kommunisere at selskapet vil være like opptatt av omstillingsarbeidet i begge 
kommuner 

• Selskapsstyret reduseres fra dagens ni personer til mellom fem og sju, med to 
vararepresentanter (ikke personlig vara). For å ivareta hensynet til næringslivets 
innflytelse må næringslivet være tungt representert i omstillingsstyret, gjerne med 
tre eller fire næringslivsrepresentanter 
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• Osen kommune må formelt oppnevne selskapsstyret som omstillingsstyre for Osen 
• Rådmann og næringsressurs må gis observatørstatus i styret 
• Det må forutsettes at selskapets personressurser må ha lokal tilstedeværelse og 

synlighet i begge kommuner 
• Osen kommune må utrede lovligheten omkring denne løsningen ifh Lov om 

offentlige anskaffelser og bruk av unntaket for utvidet egenregi 
• Det anbefales å utarbeide instruks for omstillingsstyret og for programleder samt 

delegasjonsreglement for programleder. 
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5. Ressursinnsats og finansiering 

5.1 Overordnet finansiering 
Omstillingsplanens ambisjonsnivå, og dermed også budsjett og finansieringsplan, bygger på 
Osen kommunes signal om å bidra med med 1 MNOK pr år. Det er lagt opp til en normal 
finansieringsløsning for omstillingsarbeid, med en finansieringsandel på 25 % fra kommunen 
og 75 % fra fylkeskommunen. Etter dette vil Trøndelag fylkeskommune dermed utfordres på 
3 MNOK i årlig medfinansiering, og ei årlig samla ramme på 4 MNOK.  
 
Omstillingsprogrammet årlige budsjettrammer, finansieringsplan og totalbudsjett ser 
dermed slik ut (tall MNOK): 
 
Finansiør Andel 2020* 2021 2022 2023 2024 2025 SUM 

Trøndelag 
fylkeskommune 

75 % 1,5 MNOK 3,0 MNOK 3,0 MNOK 3,0 MNOK 3,0 MNOK 3,0 MNOK 16,5 MNOK 

Osen kommune 25 % 0,5 MNOK 1,0 MNOK 1,0 MNOK 1,0 MNOK 1,0 MNOK 1,0 MNOK 5,5 MNOK 

SUM 100 % 2,0 MNOK 4,0 MNOK 4,0 MNOK 4,0 MNOK 4,0 MNOK 4,0 MNOK 22,0 MNOK 

 

*Oppstart 1.7.2020, dvs et halvt års drift i 2020. 
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5.2 Ressurser fordelt på innsatsområder 
 
Årlige rammer og totalbudsjett: 
 
Innsatsområde 2020 2021 2022 2023 2024 2025 SUM andel av 

budsjett 
andel 
av mål 

1. Sjømatnæring 500 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 4 500 000 20,5 % 33 % 

2. Eksisterende 
næringsliv 

500 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 200 000 1 000 000 6 300 000 29,0 % 55 % 

3. Opplevelsesnæring 200 000 400 000 400 000 400 000 400 000 400 000 2 200 000 10,0 % 12 % 

4. Attraktivitet for 
næringsliv 

100 000 300 000 400 000 400 000 300 000 300 000 1 800 000 8,0 % - 

5. Kultur og samfunn 100 000 300 000 300 000 300 000 300 000 300 000 1 600 000 7,0 % - 

Sum innsatsområder  1 400 000 3 000 000 3 100 000 3 100 000 3 000 000 2 800 000 16 400 000 - - 

Prosjektarbeid* 400 000 800 000 800 000 800 000 800 000 800 000 4 400 000 20,0 % - 

Administrasjon** 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 200 000 5,5 % - 

Sum prosjektarbeid og 
administrasjon*** 

600 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 600 000 - - 

SUM 2 000 000 4 000 000 4 100 000 4 100 000 4 000 000 3 800 000 22 000 000 100 % 100 % 

 
*Prosjektrettet arbeid fra omstillingsorganisasjonen – initielt arbeid, prosjektutvikling og oppfølging av 
prosjekter.  
 
**Administrasjonskostnad anslått til 5 % av ramme. Dekker drift og ledelse av programorganisasjonen, 
styrearbeid, rapportering, husleie og andre driftskostnader. 
 

Avsatte midler til programledelse (prosjektarbeid og administrasjon) forutsettes dekt opp 
innenfor ca. 1 årsverk.  
 
Avsatte midler på det enkelte innsatsområde oppfattes som søkbare midler, fortrinnsvis til 
forstudier og forprosjekter. 
 
Prosjekteiernes egenfinansiering samt eventuell annen finansiering i prosjektene kommer i 
tillegg. Det er et uttalt mål av omstillingsmidlene skal bidra til å utløse andre midler. 
 
Bevilgningene til konkrete prosjekter bør forsøke å samhandle med de eksisterende 
virkemidlene som blant annet Innovasjon Norge disponerer. Dette betyr i praksis at 
bevilgningene i størst mulig grad bør gå til prosjekter og satsinger som ikke faller inn under 
virkemiddelapparatets ordinære tilskuddsordninger. 
 
For å forsterke programmets innsatsområder bør Innovasjon Norge tidlig involveres i de 
prosjekter som kan tenkes å kvalifisere for Innovasjon Norges virkemidler.  
 
Det legges til grunn at PLP skal brukes i alle prosjekter. PLP er en prosjektstyringsmetode og 
et begrepsapparat, utviklet av Innovasjon Norge. PLP opererer med faseinndelt 
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prosjektgjennomføring, fast organisering og faste roller, tydelig beslutningsprosess og gode 
rutiner for oppfølging og kvalitetssikring. PLP legger vekt på personlig ansvar, forpliktende 
samarbeid og resultat. Se mer på www.regionalomstilling.no.  
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Vår ref. 21/831 - 1 
Saksbehandler Roar Leirset 
Dato 13.09.2021 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
059/21 Kommunestyret 20.10.2021 
 
 
Investering i Åfjord vindfond 
 
  
  
  
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommunestyre vedtar å gå inn med 500 000,- kroner i Åfjord Vindfond, under forutsetning av 
at øvrige aktuelle parter går inn slik at målet om en offentlig kapital på 4 mill. kroner nås. 
Investeringen dekkes over konto 25601040 Havbruksfond 
  
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Åfjord Vindfond er et investeringssfond under etablering etter initiativ fra Åfjord Utvikling AS. Fondet 
skal investere i nye og eksisterende selskaper med base på Nord Fosen. Fondet er tenkt etablert med 
både offentlig, og privat kapital, og gjennom aktivt eierskap skal fondet tilføre kapital og kompetanse 
for å bidra til nye arbeidsplasser i regionen, samt avkastning for investorene. Det vises til vedlagte 
presentasjon for flere detaljer. I tillegg vil det bli gitt en muntlig orientereing om status på øvrige 
investorer i møtet. 
  
Vurdering 
I folengelse av, og samhandling med Nord Fosen Utvikling AS, anses fondet som aktuelt for Osen 
kommunes del. Fondet kan være et alternativ til, og eventuelt supplement til NFU, og anses derfor 
som aktuelt og positivt bidrag til næringsliv og etablering i kommunen. 
  
Folkehelseperspektiv: 
Ingen særskilte folkehelseperspektiv i saken. 
  
Klimaperspektiv: 
Ingen særskilte klimaperspektiv i saken. 
  
 
Vedlegg 
Åfjord Vindfond presentasjon 
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Åfjord Vindfond er et investeringsfond under etablering etter 

initiativ fra Åfjord Utvikling AS i samarbeid med Åfjord 

Kommune.

Fondet skal investere i nye og eksisterende selskaper med 

base på Nord Fosen. 

Fondet skal bidra til mindre og større investeringer gjennom

egne fondsmidler og coinvestor nettverk for å bidra til å gjøre

Nord Fosen til en enda mer næringsvennlig region.

Gjennom aktivt eierskap skal fondet tilføre kapital og

kompetanse for å bidra til nye arbeidsplasser i regionen og

avkastning for investorene.

Fondet skal etableres med offentlig og privat kapital, og

forvaltes av private investorer.

. 

Hva er Åfjord

Vindfond?



Ekspansjonskapital retter seg mot selskaper som 

har vesentlig redusert markeds- og produktrisiko 

sammenlignet med ventureselskap. 

Ekspansjonsfase

Kan være selskapets første kapitalinnhenting om 

de ikke har vært igjennom pre-såkorn finansiering.

Selskapet har nå normalt utviklet et såkalt 

Minimum Viable Product (MVP). Formålet med 

investeringen er å bidra til forretningsutvikling slik 

at selskapet får kapital ytterligere testet sitt MPV 

og eller entret markedet. 

Såkorn

Investeringen retter seg mot selskaper som er i

vekstfasen og som trenger ekstern kapital

(og kompetanse) tilvidere vekst og utvikling. 

Venture

Formålet med investeringen er å gi selskapet en

økonomisk mulighet til å utvikle en ide til et 

product eller tjeneste

Pre-såkorn

Investeringer i nye og eksisterende selskapers ulike 
vekstfaser men med fokus på pre-såkorn og såkornfase

Hva er Åfjord Vindfond



Visjon
Investeringer og aktivt eierskap i

selskaper på Nord Fosen for å

bidra til vekst, nye arbeidsplasser
og kompetansetilførsel gjennom
aktivt eierskap.



Investeringspolicy

Selskap som er interessante for oss vil typisk ha følgende kjennetegn:

 Selskapet har en realistisk forretningsmodell med en 

konkurransedyktig avkastning

 Risiko i selskapet skal gjenspeile avkastningsmuligheter 

 Fondet vil investere i høy/moderat/akseptabelt risiko nivå.

 Eiere med vekstambisjoner for selskapet.

 Aktiviteten i selskapet bidrar til verdiskapning på Nord Fosen.

 Selskapet kan synliggjøre et realistisk scenario for avhending (exit) av 

investeringsselskapets eierskap i et 3-7 års perspektiv.

 Fokus på etablering av kompetansearbeidsplasser

 Fokus på etablering av kvinnearbeidsplasser

Åfjord Vindfond opererer på kommersielle vilkår.



Forvaltning

Gjennom effektiv forvaltning og 

Åfjord Utvikling AS sin aktive rolle skal fondet holde 

forvaltningskostnadene på et minimum

slik at fondets midler brukes til investeringer 

til glede for næringsliv og investorer



EKS: Selskap X verdsatt til 10.mill ved en emisjon
Trenger 6.mill pre-såkorn/såkorn kapital 1.fase

Hvordan kan et lite lokalt Investerings-
selskap bidra til store lokale investeringer og 
dermed også lykkes med selskap med lite 
EK?

Finansiering
EK 300.000,-
Åfjord Vindfond                 500.000,-
Co-investors 2.000.000,-
Bank lån                            2.200.000,-
IN – støtte 1.000.000,-
SUM 6.000.000,-

Co-investorer
Bank
Off.virkemiddel

n
ettverk

Hva er Åfjord Vindfond



Investeringsanalyse

Åfjord Utvikling AS vil gjennom egne ressurser og

kontaktnett innhente nødvendige analyser av 

potensielle investeringscaser.

Det vil bli opprettet elektroniske skjema for søker
slik at nødvendig informasjon innhentes direkte fra
eiere/bedriften. 

Presentasjon av eiernes bedrift for fondsstyret blir
en viktig del av vurderingene.

 Investering 

 Selskapsbeskrivelse 

 Eiere og ledelse 

 Samfunnsansvar 

 IPR 

 Marked 

 Økonomi og finans 

           

                 

              

             

INVESTERINGSGRUNNLAG 



Forvaltning

Fondsforvalter vil sørge for
underlag til styremøter og innhente
nødvendige rapporter fra investerte objekt.



6 trinns Investeringsprosess

01

02

03

04

Prosjekt tilfang

Investeringsvurdering

Investeringsbeslutning

Gjennomføring

Fondsforvalter presenterer

Investeringscase for styret

Beslutningsprosess:

• Markedsføring

• Proaktivitet

• Kontaktflate Fondet

• Investerings henvendelser

• Kontaktflate Investorer o.a

1. Selskapet presenterer planer

2. Nødvendige avklaringer  

Innstilling utarbeides med faglige råd:

• Innovasjon N

• SIVA 

• Tech.miljøer

• NTNU

• Tidligfasefondet

• Vindfondets investorer

• Kontaktflate vindfondets investorer 

• Økonomisk ressurs

• o.a

Investerings objekter 

faglig vurdering

Total finansering 

dokumenteres

 EK

 Vindfondet

 Co-investorer

 Innovasjon N

 Bank/finans

 Revisor 

Fondstyret

Fondsforvalter

Investerings-

beslutning

05
Forvaltning

E
X

IT
 4

-7
 å

r

04
Iverksetting

Transaksjon

06

 Rapportering

 Aktivt eierskap

 Kompetansetilførsel

 Påvirkning

 Nødvendige emisjoner

n
e
i

ja

Eierskap
Aksjeposten selges til 
gründerne (rettighet)/eller andre. 

Samarbeid med bank/finans kan
bidra til at gründerne
kan få tilgang til kapital for frikjøp

Exit



Statistisk lykkes 3 av 10 gründer-

bedrifter.

Investeringsrisiko øker jo tidligere

fondet investerer (pre-såkorn), 

dog er opptur muligheten også

der størst.

Åfjord Vindfond vil spre sin risiko

på ulike faser og

avkastningsmuligheter skal

gjenspeile risiko.

Gjennom aktivt eierskap har vi 

som mål å skape vekst i på Nord 

Fosen og bidra til at investeringer

lykkes

Avkastning

og risiko



Samarbeidspartnere

Etablering og utvikling

Kompetanse

• Forvaltningsrutiner/erfaringer

• Coinvesteringer

• verdivurdering portefølje

• Aksjonæravtaler

• Investeringspolicy

• Beslutningsnotat-maler

• Rådgivning

• Driftserfaringer

• Emisjoner

Co-investors

Under utvikling
FI NÆRINGSHAGE

under utvikling

Under utvikling



Målet er etablering i 2021 med min. 8.mill i forvaltning økende til 
20 mill. innen 5 år (off. + privat kapital)

• Minste aksjepost kr 100.000,-
• Målet er 4-6 større investorer på >=500.000,-
• 10- 20 investorer resterende beløp

Offentlig kapital 
4.mill

Privat kapital 4.mill

Utkast:

Investeringspolicy

Aksjonæravtaler

Forvaltningsrutiner

Stiftelsesdokument

Investeringspolicy

Aksjonæravtaler

Forvaltningsrutiner

Etableres sammen 
med investorer

Etablering fond

Høst 2021

Januar 2021 Sept 2021 Oktober 2021April – sept 2021

Tidsplan



Bli med på en spennede vekst og utvikling på
Nord Fosen

gjennom aktivt eierskap



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/891 - 5 
Saksbehandler Sissel Blix Aaknes 
Dato 05.10.2021 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
060/21 Kommunestyret 20.10.2021 
 
 
Justering av betalingssatser innen oppvekst og kultur 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommunestyre vedtar betalingssatser innen oppvekst og kultur som framlagt med 
virkning fra 01.01.2022 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Barnehage  
Maksimalgrensen for foreldrebetaling i barnehage foreslås økt i tråd med føringer som ligger 
i statsbudsjettet. Månedsprisen er foreløpig ikke fastsatt, men kommunen vil følge statlig 
makspris også dette budsjettåret, som vi har gjort tidligere. Prisen vil gjelde fra 1.januar 
2022 Det er fastsatt maksimal oppholdstid i barnehagen til 9,5 timer pr. dag. 
Det er ingenting som tyder på at videreføring av 20 timer gratis kjernetid pr uke ikke skal 
videreføres. Dette vil fortsatt gjelde for barn mellom 2 og 5 år for familier som har samlet 
gitt inntekt under et visst nivå. For 2021 var dette 583 650, og siden dette er en sum som 
heves hvert år, må man regne med at den også heves i 2022. Osen kommune følger de 
føringer som staten kommer med.  
Tilbud                                                            Enhet                         2021                2022 
5 dager/uke inntil 9,5 t/dag                           måned                         3 230                 ? 
4 dager/uke inntil 9,5 t/dag                           måned                         2 584                 ? 
3 dager/uke inntil 9,5 t/dag                           måned                         1 938                 ? 
Gebyr for sen henting/tidlig bringing        påbeg. 15 min                     200                 200 
  
Det gis 50% søskenmoderasjon i barnehagen, gjelder også søsken i SFO. 
Foreldrebetaling er fritatt fra mva. 
  
Det foreslås en generell økning i kostpengene på 3 % 
Kostpenger (frukt og melk i tillegg)           Enhet                    2021                2022 
5 dager/uke                                                    måned                    343                  353 
4 dager/uke                                                    måned                    275                  283 
3 dager/uke                                                    måned                    207                  213 
Satsene er inkl. mva. 



  
Skolefritidsordning 
Det ble fra regjeringen innført redusert foreldrebetaling fra 1.august 2020 i SFO. Ingen 
familier skal bruke mer enn maksimalt 6% av inntekten sin til å betale for en SFO-plass.  
Det foreslås en generell økning i satsene og kostpengene på 3 %. 
  
                                                                       Enhet                         2021                2022 
Skoleårtilbud 
Halvplass (inntil 10 t/uke)                             måned                         1 112               1 145 
Helplass (fra 10 t/uke)                                   måned                         2 225               2 292 
  
Kalenderår 
Halvplass (inntil 10 t/uke)                             måned                         1 834               1 889 
Helplass (fra 10 t/uke)                                   måned                         2 946               3 034 
  
Gebyr for sen henting/tidlig bringing        påbeg. 15 min                         200                 200 
  
Kjøp av ekstradag eller time NY! 
Kjøp av ekstra dag                                         dag (+ kost)                                          140 
Kjøp av ekstra time                                        time                                                        40 
  
Det gis 50% søskenmoderasjon ved SFO, gjelder også søsken i barnehage. 
Foreldrebetaling er fritatt fra mva. 
Kostpenger i tillegg                                      Enhet                         2021                2022 
5 dager/uke                                                    måned                         140                  144 
4 dager/uke                                                    måned                         111                  114 
3 dager/uke                                                    måned                           84                    87 
2 dager/uke                                                    måned                           56                    58 
1 dag/uke                                                        måned                           28                    29 
  
Satsene er inkl mva 
  
Kulturskole 
Det foreslås en økning i satsene på 3 % 
Tilbud                                                           Enhet                         2021                2022 
Individuell undervisning                                 skoleår                        2 251               2 319 
Gruppeundervisning                                       skoleår                        1 721               1 773 
Materiell, kunstfag                                         skoleår                           662                  682 
Lærebøker                                                       skoleår                        200/400 (varierer) 
  
Det gis 25% moderasjon for søsken, og der samme elev er påmeldt flere aktiviteter/tilbud. 
Satsene faktureres halvårlig. Elever som slutter i løpet av et halvår, må betale kursavgift for 
hele halvåret.  
Satsene er fritatt fra mva. 
  
Flerbrukshallen og svømmebassenget 
Det foreslås å holde betalingssatsene på samme nivå som i 2021 
  
Leieforhold                                                               Enhet              2021                2022 
Leie hallen m/gard. for trening 



Innenbygds lag og foreninger, gratis aktivitet               time                       0                        0 
Innenbygds lag og foreninger, bet. aktivitet                time                   120                120         
Utenbygds lag og foreninger, bet. aktivitet                  time                   300                300 
  
Leie hallen til konserter, møter etc 
Hall med renhold u/kjøkken                                     arr.                  2 000               2 000   
Skolekjøkken                                                               arr.                      500                  500 
Privatperson pr. døgn                                                arr.                      500                  500 
Privatperson pr. time                                                 arr.                      100                  100 
For arrangementer som går over flere dager gjøres særskilt leieavtale 
  
Leie Svømmehallen m/garderober 
Innenbygds lag og foreninger (lukket)                      time                     150                  150 
Utenbygds lag og foreninger (lukket)                       time                      500                  500 
Åpent for offentligheten                                           av inntekt              20%                20% 
  
Billettpris ved åpen svømmehall 
Voksne                                                                      gang                     40                    40 
Barn                                                                           gang                    20                    20 
Det belastes ikke mva på utleie. 
  
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Tilbud og aktiviteter innenfor oppvekst- og kulturområdet kan ha stor påvirkning på 
folkehelsa. Det er viktig at man som innbygger har gode tilbud som gjør at man som f.eks. 
foreldre opplever at barna blir ivaretatt på en god måte. Samtidig er det viktig for 
innbyggere i alle aldersgrupper å ha mulighet til fysiske aktiviteter på fritida. 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Saken vurderes til ikke å ha noen betydning for klimaet. 
 
Sammendrag: 
Det har kommet opp behov for kjøp av ekstra dag i SFO, og skal man gi mulighet til å kjøpe enkeltdag, 
må det også være fastsatt en pris for tilbudet. Dette foreslås lagt inn i Prislista for kommunale 
tjenester 
Det anbefales at satser innenfor kultur- og oppvekstområdet følger den samme 
prisjusteringen på gebyrer som resten av kommunen, med unntak av prisjustering for leie av 
Flerbrukshall. Justeringene gis virkning fra 01.01.2022 
Gebyr-økningene kommer 01.jaunar hvert år, og det vil være naturlig at dette også gjelder 
for feltet oppvekst og kultur. Barnehagesatsen blir fra statlig hold vedtatt å gjelde fra 
1.januar, og det vil være naturlig at den da også kommunalt gjelder fra samme dato. Det er 
ordninger for foresatte som sikrer at de ikke skal betale mer enn 6% av husholdningens 
samlede inntekt til verken barnehage eller SFO.  
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
 



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/891 - 4 
Saksbehandler Roar Leirset 
Dato 05.10.2021 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
061/21 Kommunestyret 20.10.2021 
 
 
Justering av husleiesatser for kommunale boliger 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommunestyre vedtar husleiesatser for kommunale boliger som framlagt med virkning 
fra 01.01.22. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Husleien for kommunale boliger består av to deler; ren husleie og kommunale avgifter. Selve 
husleien foreslås økt med 3,0 %. Gebyrdelen av husleien økes tilsvarende økningen innen det 
enkelte avgiftsområde.  
  
Bolig Enhet 2 021 2 022 
Granbakken hovedleilighet måned 6 858 7 225 
Granbakken sokkel vest måned 2 763 2 938 
Granbakken sokkel øst måned 2 537 2 704 
Steinsland øst og vest måned 4 550 4 831 
Sandviksberget 56 m² måned 7 264 7 646 
Sandviksberget 66 m² måned 7 935 8 142 
Sandviksberget 78 m² måned 8 435 8 642 
Sandviksberget 84 m² måned 9 006 9 440 
Leiligheter Undlenda måned 6 214 6 421 
Sorgenfri – 3 leiligheter måned 4 700 4 957 
Trekanten måned 5 005 5 285 
Nye Trekanten måned 8 096 8 468 
Osen gml. Trygdebolig - enkel u/strøm måned 3 577 3 773 
Osen gml. Trygdebolig – dobbel u/strøm måned 4 087 4 298 
Mølnbergtunet - enkel måned 5 964 6 210 
Mølbergtunet - dobbel måned 6 694 6 962 
Omsorgsbolig sykeheimen måned 7 460 7 751 
Skrenten måned 6 767 7 037 
        

  
Satsene er inkl. kommunale avgifter og mva på disse. 



  
  
Vurdering: 
Rådmannen anbefaler at de fremlagte husleiesatsene for 2022 vedtas. Justeringene gis 
virkning fra 01.01.22. 
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Ingen særskilte folkehelseperspektiv 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Ingen særskilte klimaperspektiv 
 
  
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
 



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/891 - 2 
Saksbehandler Roar Leirset 
Dato 05.10.2021 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
062/21 Kommunestyret 20.10.2021 
 
 
Justering av betalingssatser innen Utvikling og Miljø 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommunestyre vedtar gebyrsatsene innen Utvikling og Miljø som framlagt med 
virkning fra 01.01.22. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Gebyr for saksbehandling etter plan- og bygningsloven 
Gebyrene foreslås økt med 10 %. Dette gjelder ikke satser fastsatt av staten, samt 
dispensasjonssøknader som foreslås ytterligere økt da vi fortsatt ligger lavt sammenlignet 
med kommuner rundt oss. I tillegg foreslås det en økning på 3 % i henhold til prisstigning på 
vederlag for bruk av kommunale kaier.  
  
Gebyr type Enhet 2021 2022 
Ansvarsrett       
Lokal godkjenning, en faglig leder og funksjon foretak 1 466 1 613 
Tillegg pr. faglig leder/funksjon tillegg 868 955 
        
Tiltak som kan måles etter areal       
Inntil 25 m² BYA tiltak 2 727 3 000 
26-50 m² BYA tiltak 4 545 5 000 
51-100 m² BYA tiltak 6 299 6 929 
101-200 m² BYA tiltak 7 239 7 963 
201-350 m² BYA tiltak 8 822 9 704 
351-500 m² BYA tiltak 10 399 11 439 
501-1000 m² BYA tiltak 11 962 13 158 

over 1000 m² BYA 
påbegynt 100 
m² 933 1 026 

For kjeller og overliggende etasje(r) betales for hver et gebyr på 25 % av 
grunnflatetakst   
        
Rammetillatelse tiltak 75 % av satsene over 
Igangsettingstillatelse tiltak 50 % av satsene over 



Tiltak som ikke kan måles etter areal Tiltak 1 701 1 871 
  
Mindre tiltak som kan måles etter areal       
50 % av satsene over minimum 1 701 1 871 
Mindre tiltak som ikke kan måles etter areal tiltak 1 701 1 871 
        
Når arbeid ikke kommer til utførelse eller fornyet søknad     
25 % av satsene over Minimum 882 970 

  
Gebyr type forts. Enhet 2021 2022 
Utslippstillatelse       
Som ikke inngår i byggesøknad under 15 pe 1 701 1 871 
Etter forurensningsforskriftens § 12 15-50 pe 3 972 4 369 
Etter forurensningsforskriftens § 13 over 50 pe 6 618 7 280 
        
Delingstillatelse       
saker som behandles politisk parsell 4 170 4 587 
saker som behandles delegert parsell 2 085 2 294 
I tillegg betales gebyr for evt. dispensasjonssøknad, jordlovsbehandling og arbeider etter 
matrikkelloven. 
        
Privat forslag til reguleringsplan       
Behandling av plan til og med 10 tomter plan 11 327 12 460 
Behandling av plan med 11 tomter eller mer plan 15 064 16 570 
Tillegg for plan med konsekvensutredning plan 5 064 5 570 
Mindre endring av godkjent plan  behandling 3 836 4 220 
Forslagsstiller bærer kostnader ved utarbeidelse av planprogram, konsekvensutredning (§ 14-5) og 
utlysning av oppstart av planarbeid, samt ved høring og utlysning av forslag til reguleringsplan. 
Søknad om utbyggingsavtale sak 10 552 11 607 
        
Dispensasjonssøknad uten høring sak 1 906 3 500 
Dispensasjonssøknad med høring sak 1 906 7 000 
Havbrukstillatelse søknad 5 471 6 018 

  
Arbeider etter plan- og bygningsloven er fritatt for mva. 
  
  
Gebyr for saksbehandling etter matrikkelloven 
Gebyrene foreslås økt med 10 %. 
  
Gebyr type Enhet 2021 2022 
Opprettelse av ny matrikkelenhet       
Ny grunneiendom, festegrunn og anleggseiendom Eiendom 2 064 2 270 
Gebyr for saksbehandling, oppmåling og tinglysing tilkommer     
Eksisterende umatrikulert grunn eiendom 2 064 2 270 
Gebyr for oppmåling og tinglysing tilkommer       
Eksisterende jordsameie eiendom medgått tid 
Gebyr for tinglysing tilkommer       
Avbrutt forretning eiendom 2 064 2 270 
        
Grensejustering       



Grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og 
jordsameie Sak 1 377 1 515 
Gebyr for saksbehandling og oppmåling tilkommer       
        
Arealoverføring       
Grunneiendom, festegrunn, anleggseiendom og 
jordsameie sak 2 753 3 028 
Gebyr for saksbehandling, oppmåling og tinglysing tilkommer     
        
Klarlegging av eksisterende grense/rettigheter       
Klarlegging av grense eiendom 1 377 1 515 
Gebyr for oppmåling tilkommer       
Klarlegging av rettigheter eiendom medgått tid 
        
Gebyr type forts. Enhet 2021 2022 
Privat grenseavtale sak medgått tid 
        
Oppmålingsforretning       
Grunneiendom, festegrunn, eierseksjon og jordsameie     
punktfeste forretning 4 130 4 543 
grensejustering forretning 4 130 4 543 
areal inntil 1000 m² forretning 6 883 7 571 
areal fra 1000 - 2000 m² forretning 8 948 9 843 
tillegg for areal over 2000 m²  påbegynt 1000 m² 689 758 
Anleggseiendom       
volum inntil 2000 m³ forretning 6 883 7 571 
volum fra 2000 – 4000 m³ forretning 8 948 9 843 
tillegg for volum over 4000 m³  påbegynt 1000 m³ 344 378 
Eksisterende matrikkelenhet (skylddeling) eiendom medgått tid 
        
Ved oppmåling av tilgrensende eiendommer gis 20 % oppmålingsrabatt   
        
Utstedelse av matrikkelbrev       
Matrikkelbrev inntil 10 sider sak 179 197 
Matrikkelbrev over 10 sider sak 357 393 
Endring i maksimalsatsene reguleres av Statens kartverk     
        
Digitale kartleveranser       
Minstepris uttak 1 020 1 122 
For større uttak reguleres gebyrene etter fastsatt priskalkulator     
utarbeidet av Norge Digitalt/Statens kartverk       
        
Beregningsgrunnlag medgått tid time 663 729 
  minstegebyr 1 989 2 188 

  
Arbeider etter matrikkelloven er fritatt for mva. 
  
Gebyr for saksbehandling etter konsesjonsloven og jordloven 
Gebyrene foreslås økt med 10 %. 
For behandling av konsesjonssøknader etter konsesjonsloven kan det kreves et gebyr på inntil kr 
5 000. 
For behandling av delingssøknad etter jordloven §12 kan det kreves et gebyr på inntil 2000,- 



  
Gebyr type Sakstype 2021 2022 
Behandling av konsesjonssøknad enkel/kurant 1 530 1 683 
  andre 5 000 5 000 
Jordlovsbehandling av delingssak enkel/kurant 1 020 1 122 
  andre 2 000 2 000 

  
Gebyr etter jordlov og konsesjonslov er fritatt fra mva. 
  
Bistand ved eiendomsoverdragelse 
Gebyrene foreslås økt med 10 %. 
  
Gebyr type Enhet 2021 2022 
Bistand til utfylling av skjøte 2 eks. 796 876 
Opplysninger til eiendomsmekler pr. eiendom 2 066 2 273 

  
Satsene er inkl. mva. 
  
Tinglysingsgebyr 
Gebyret fastsettes sentralt og kreves inn av kommunen på vegne av staten. Det tas derfor 
kun med til orientering. 
  
Gebyr type Enhet 2021 2022 
Tinglysing (innkreves på vegne av Statens 
Kartverk) pr. dokument 540 540? 

  
Gebyret er fritatt for mva. 
  
Vederlag for bruk av flytebryggeanlegg og fiskerikai Strand havn 
Satsene foreslås økt med 3 %. 
  
Gebyr type Enhet 2021 2022 
Kai-vederlag for registrert fiskebåt, flytebrygge       
Båt fra 5 – 11 meter inkl. strøm Døgn 75 77 
Båt fra 11 – 15 meter inkl. strøm Døgn 100 103 
Båt fra 15 – 20 meter inkl. strøm Døgn 125 129 
Døgnpris gjelder fra liggetid over 2 timer       
        
Langtidsleie for registrert fiskebåt, flytebrygge       
Båt fra 5 – 11 meter  Måned/årlig 400 / 4000 412 / 4120 
Båt fra 11 – 15 meter  Måned/årlig 500 / 5000 515 / 5150 
Båt fra 15 – 20 meter  Måned/årlig 650 / 6500 670 / 6695 
Langtidsleie avtales med Osen kommune 
        
Kai-vederlag for fritidsbåt, flytebrygge       
Båt t.o.m. 25 fot Døgn 125 129 
Båt mellom 25 – 40 fot Døgn 175 180 
Båt mellom 40 – 50 fot Døgn 225 232 
Døgnpris gjelder fra liggetid over 2 timer       
        
Langtidsleie for fritidsbåt, flytebrygge       
Båt t.o.m. 25 fot Måned/årlig 1000/8000 1030/8240 



Båt fra 25 – 40 fot Måned/årlig 1500/12000 1545/12360 
Båt fra 40 – 50 fot  Måned/årlig 1750/15000 1803/15450 
Langtidsleie avtales med Osen kommune       

  
Kai-vederlag fiskerikai       
Fartøy inntil 15 meter Time 250 258 
Fartøy fra 15 – 30 meter Time 450 464 
Fartøy over 30 meter Time 700 721 
Denne kaien skal bare brukes til lasting/lossing. Lasting av fiskeredskap og lossing av fangst er 
unntatt kai-vederlag. Da dette er en almenningskai, er det kun i nødstilfelle pga. vær og vind lov 
å ligge ved kaien lengre enn tiden det tar for lasting/lossing, og er forbeholdt fiskerinæring og 
rutebåt. 

  
Avfallsgebyr for leveranser inntil 0,5 m3       
Fartøy inntil 300 BT   126 130 
Fartøy fra 300 – 2000 BT   201 207 
Fartøy fra 2000 – 3000 BT   549 565 
For leveranser utover 0,5 m3 må Osen kommune kontaktes og avtale om leveranse inngås. 

  
Strømuttak flytebrygge       
Gjeldende strømpris (forbruk + nettleie), med et påslag på 100 % 
Utkalling – til/fra-kobling, i tillegg til brukt energi   650 670 
Bruker sender målerstand før og etter forbruk til Osen kommune 
        
Vannfylling       
Minstepris (inntil 5 m3) Fylling 250 258 
Forbruk pr. m3 M3 25 26 
Kaieier har ikke plikt til å delta i lossing/lasting, og ikke ansvar for oppbevaring, sikring og 
tilsyn med varene. Brukerne må selv informere Osen kommune om bruken av kaiene. 
        

Rådmannen har fullmakt til å avtale sørskilt vederlag ved spesielle varetransporter over kai. 
  
Satsene er inkl. mva. 
  
El-bil ladegebyr 
Osen kommune har i 2020 etablert 3 ladestasjoner. 
Prisingen funger slik, når bilen har ladet 3 eller 4 timen inntrer det et ekstra ladegebyr pr. 
time. Satsene foreslås økt med 15 % pga. økte strømpriser 
Gebyr Enhet 2021 2022 
Standardladerstasjoner kommunehus og Stand skole       
Sommer (Dato. 01.05 – 30.10)  Kw/h 2,50 2,90 
Vinter (Dato 01.11 – 30.04) Kw/h 3,50 4,00 
Ladegebyr etter 4 timer ladding.  Kr. pr. time 20,00 23,00 
  
Hurtigladerstasjon Auto'n 

    
  

Sommer (Dato. 01.05 – 30.10) Kw/h 2,50 2,90 
Vinter (Dato 01.11 – 30.04) Kw/h 3,50 4,00 
Ladegebyr etter 3 timer ladding Kr. pr. time 20,00 23,00 

        
Satsene er inkl. mva.       
  
Fellingsavgifter 



Maksimalsatsene ble sist økt i 2021. Det foreslås at kommunen som før følger maksimal-
satsene fastsatt i statsbudsjettet for 2022. 
  
Dyreslag Enhet 2021 2 022 
Voksen elg pr. dyr 580 580 ? 
Elgkalv pr. dyr 340 340 ? 
Voksen hjort pr. dyr 450 450 ? 
Hjortekalv pr. dyr 270 270 ? 

  
Gebyrene er fritatt for mva. 
  
  
Vurdering: 
Rådmannen anbefaler at de framlagte gebyrsatsene innen Utvikling og Miljø for 2022 vedtas. 
Justeringene gis virkning fra 01.01.22. 
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Ingen særskilte folkehelseperspektiv i saken 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Ingen særskilte klimaperspektiv i saken 
 
  
  
Roar Leirset 
rådmann 
 
 



 

 

Osen kommune   
Vår ref. 21/891 - 3 
Saksbehandler Roar Leirset 
Dato 05.10.2021 

 
 
Saksframlegg 

  
 
 
Saksnr. Utvalg Møtedato 
063/21 Kommunestyret 20.10.2021 
 
 
Justering av betalingssatser innen VAR - området 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Osen kommunestyre vedtar gebyrer innen VAR-området som framlagt med 
virkning fra 01.01.22. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Vannavgifter 
Både årsgebyr og engangsavgifter foreslås økt med 15 % fra 2021 – 2022 da det ikke er 
fondsreserver igjen, samt at det er foretatt store investeringer på området siste året. 
(Endringer i gebyrer som foreslås er under de beregninger og anbefalinger som er utført av 
selskapet EnviDan AS). Unntatt dette er avgifter på kloakk som foreslås økt med 15 % og 
slam som foreslås økt med 3,2 %. I tillegg kommer renovasjon som vedtas av 
representantskapet i Midtre Namdal Avfallsselskap. 
  
Foreslås økt med 20 %. 
Årsgebyr Enhet 2021 2022 
Bolig       
Bolig inntil 140 m² BRA boligenhet 6 780 8 136 
Bolig større enn 140 m² BRA boligenhet 7 989 9 587 
Sokkel/hybel inntil 70 m² BRA boligenhet 3 573 4 288 
Fradrag for manglende WC boligenhet -1 243 -1 492 
Fritidsbolig       
Hytter, sommerhus og lignende boligenhet 4 987 5 984 
Felles tappestender boligenhet 1 656 1 987 
Camping/rorbuvirksomhet       
Utleieenheter inntil 70 m² boligenhet 3 573 4 288 
Landbruk       
Tillegg gårdsbruk 1-10 storfeenheter gårdsbruk 3 085 3 702 
Tillegg gårdsbruk 11-20 storfeenheter gårdsbruk 6 170 7 404 
Tillegg gårdsbruk 21-40 storfeenheter gårdsbruk 12 340 14 808 
Tillegg gårdsbruk over 40 storfeenheter gårdsbruk 18 510 22 212 
Næringseiendom med lavt vannforbruk, f. eks. kontor       
Eiendom inntil 300 m² eiendom 3 251 3 901 



Eiendom 300-1000 m² eiendom 6 141 7 369 
Eiendom 1000 m²-10000 m² eiendom 16 289 19 547 
Næringseiendom med høyt vannforbruk, f. eks. næringsmiddelproduksjon     
Eiendom inntil 300 m² eiendom 9 752 11 702 
Eiendom 300-2000 m² eiendom 18 423 22 108 
  
  
Årsgebyr forts. Enhet 2021 2022 
Tillegg for svømmebasseng Basseng 4 283 5 140 
        
Tariff for vann tatt ut gjennom måler       
Fastledd Eiendom 2 942 3 530 
Forbruksledd m³ 14,81 17,77 
        
Engangsgebyr Enhet 2021 2022 
Gebyr for vannavstengning/gjenåpning       
Plombering Gang 2 198 2 638 
Gjenåpning gang 2 198 2 638 
        
Tilknytningsgebyr       
Bolighus boligenhet 20 566 24 679 
Hytter/fritidshus boligenhet 20 566 24 679 
Gårdsbruk - tillegg for driftsbygning bygg 10 283 12 340 
Annen bebyggelse bygg 20 566 24 679 
Flere bygg på eiendommen - fra bygg nr. to bygg 10 283 12 340 
Midlertidig tilknytning bygg 10 283 12 340 
  
Satsene er inkl. mva. 
  
Kloakkavgifter 
Både årsgebyr og engangsavgifter foreslås økt med 15 % fra 2021 – 2022 da det ikke er 
fondsreserver igjen på området.  
  
Årsgebyr Enhet 2021 2022 
Bolighus       
Bolighus/boligenhet inntil 140 m² boligenhet 5 811 6 683 
Bolighus/boligenhet over 140 m² boligenhet 6 848 7 875 
Sokkel/hybelleilighet 0-70 m² boligenhet 3 063 3 522 
Fritidsbolig       
Hytter, sommerhus og lignende hytte 3 063 3 522 
Camping/rorbuvirksomhet       
Utleieenheter inntil 70 m² boligenhet 3 063 3 522 
        
        
        
        
        
Næringseiendom med lavt vannforbruk, f. eks. kontor       
Eiendom inntil 300 m² eiendom 2 786 3 204 
Eiendom 300-1000 m² eiendom 5 263 6 052 
Eiendom 1000 m²-10000 m² eiendom 13 962 16 056 
Næringseiendom med høyt vannforbruk, f. eks. næringsmiddelproduksjon     
Eiendom inntil 300 m² eiendom 8 360 9 614 



Eiendom 300-2000 m² eiendom 15 792 18 161 
        

  
  
Årsgebyr forts. Enhet 2021 2022 
Tariff når vann tas gjennom måler       
Fastledd eiendom 3 336 3 836 
Forbruksledd m³ 12,70 14,61 

        
Septik tilknyttet kommunal ledning       
Bolighus septiktank 2 942 3 383 
        

        
Engangsgebyr Enhet 2021 2022 
Tilknytningsgebyr       
Bolighus boligenhet 20 672 23 773 
Hytter/fritidshus boligenhet 20 672 23 773 
Gårdsbruk - tillegg for driftsbygning bygg 10 335 11 885 
Annen bebyggelse bygg 20 672 23 773 
Flere bygg på eiendommen - fra bygg nr. to bygg 10 335 11 885 
Midlertidig tilknytning bygg 10 335 11 885 
Tilknytning til overvannsledning eiendom 10 335 11 885 
  
Satsene er inkl. mva. 
  
Slamgebyr 
Slamgebyr slamavskillere og tette tanker for husholdning- og fritidsbolig, samt slamavskillere 
kommunalerenseanlegg. (Nytt fra 2021; tømmes av Midtre Namdal Avfallsselskap IKS) 
Gebyret foreslås økt med 5 % av styret i MNA. 
  
Gebyr type Merknad 2021 2022 
Septiktank       
Tankvolum 0 - 5 m3   2 355 2 473 
Tankvolum 6 - 10 m3   2 775 2 914 
Tillegg pr m3 over 10 m3   480 504 
Slamavskiller 0-5 m3 (hytte og fritidsbolig) Tømmes hvert 2. år (årlig 

pris) 1 178 1 237 
Ekstra tømming       
Tankvolum 0 - 5 m3   2 355 2 473 
Tankvolum 6 - 10 m3   2 775 2 914 
Tillegg pr m3 over 10 m3   480 504 
Nødtømming       
Nødtømming 0-5 m3   6 110 6 416 
Tillegg pr. m3 over 5 m3   480 504 
        
Satsene er inkl. mva. 
  
  
Feiegebyr 
Representantskapet Brannvesenet Midt IKS behandler feiegebyrene, som i ettertid vedtas i 
eierkommunene. Styrets forslag er 0 % økning. 
Gebyr type Enhet 2021 2022 
Årsgebyr       



Bolig hovedpipe pipe 365 365 
Bolig ekstra pipe pipe 183 183 
Fritidsbolig hovedpipe pipe 150 150 
Fritidsbolig ekstra pipe pipe 75 75 
Tilsyn hovedpipe pipe 350 350 
Tilsyn ekstra pipe pipe 175 175 
Årsgebyr består av avgift for både feiing og tilsyn       
Andre gebyr       
Tjenester utover ordinære oppgaver (timepris, minimum 2 timer) 1 000 1 000 
Fresing av beksot, medgått tid pr. time 1 000 1 000 
Kontroll etter pipebrann   gratis gratis 
Befaring etter forespørsel som kan kombineres med tilsyn gratis gratis 
  
Satsene er inkl. mva. 
  
Renovasjonsgebyr 
Representantskapet i Midtre Namdal Avfallsselskap IKS behandler renovasjonsgebyrene, 
som i ettertid vedtas av eierkommunene. Det tillegges en sats på 2 % som skal dekke 
indirekte kostnader som kommunen har til administrasjon av ordningen. 
(MNA’s priser til eierkommunene blir vedtatt på representantskapsmøtet). Styrets forslag på 
økning er 3,5 % på bolig og 7,5 % på fritidsbolig. 
Årsgebyr   2021 2022 
Abonnement       
Renovasjon 140 l   4 628 4 883 
Renovasjon 240 l   5 142 5 425 
Renovasjon 360 l   5 913 6 238 
Renovasjon bunntømte containere   5 017 5 293 
Helårsrenovasjon Skjervøya   2 570 2 711 
Minstegebyr ved innvilget fritak   1 029 1 086 
Fradrag hjemmekompostering   -270 -285 
Renovasjon hytte- og fritidsbolig   1 164 1 275 
Skifte beholder for 2. sett i løpende år   270 285 
        
        
        
Tillegg for henting av avfall ved avstand over 
10 m fra godkjent veg 

    
  

Plassering av beholdere mellom 10 -30 meter   675 712 
Plassering av beholdere mellom 30 -50 meter   1 350 1 424 
        
Satsene er inkl. mva.       
  
  
Vurdering: 
Rådmannen anbefaler at de fremlagte gebyrsatser for 2021 innen VAR-området vedtas. 
Justeringene gis virkning fra 01.01.22. 
Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Ingen særskilte folkehelseperspektiv 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Ingen sørskilte klimaperspektiv 
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Saksnr. Utvalg Møtedato 
053/21 Formannskap 30.09.2021 
064/21 Kommunestyret 20.10.2021 
 
 
Tertialrapport II per 31. august 2021 
 
 
Rådmannens innstilling: 
Ut fra vedlagte rapporter og rådmannens kommentarer bes formannskapet fremme 
følgende innstilling til kommunestyret på tertialrapport II pr. 31. august 2021: 
Osen kommunestyre tar tertialrapport II 2021 til orientering. 
 
Formannskap 30.09.2021 
 
Behandling 
 
 
Votering nr 1 
Forslag: Opprinnelig forslag 
For: Opprinnelig forslag: 5 stemmer (100%) 
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%) 
 
 
Votering nr 1 
Forslag: Opprinnelig forslag 
For: Opprinnelig forslag: 5 stemmer (100%) 
Mot: Opprinnelig forslag: 0 stemmer (0%) 
 
 
 
FSK - 053/21 vedtak 
Ut fra vedlagte rapporter og rådmannens kommentarer bes formannskapet fremme 
følgende innstilling til kommunestyret på tertialrapport II pr. 31. august 2021: 
Osen kommunestyre tar tertialrapport II 2021 til orientering. 
 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 



I henhold til gjeldende reglement og praksis legger rådmannen frem tertialrapport på drift 
og investering per 31. august 2021. Regnskapsskjemaene viser regnskapstall per 2. tertial, 
årsbudsjett og prognosert regnskap for 2021. 
Alle inntekter og utgifter er prognosert på kontonivå før de summeres inn i de ulike 
ansvarskappitler på samme nivå som ved budsjettvedtak. 
Under vurderinger er enkelte kontoer kommentert innenfor de samme ansvar, der man 
finner avvik det er grunn til å kommentere. 
  
Vurdering: 
  
Ansvar område 0 – 100 (politisk styring) 
Området ser ut til å komme ut med ca. 100` i mindre-forbruk i forhold til budsjett. 
Lønnsoppgjør 2021 er prognosert kontert i forkant av saldering.  
  
Ansvar område 101 – 161 (administrasjon) 
Området ser ut til å komme ut med merforbruk på totalt ca. 500`. Dette kommer av 
mindre  inndekning av midler på lederutviklingsprosjekt enn forutsatt, sommerarbeid for 
ungdom hvor pensjon ikke var budsjettert, og mindre husleieinntekter enn budsjettert.  
  
Ansvar område 200 – 295 (Oppvekst og Kultur) 
Området totalt ser ut til å komme ut med 1,2 mill. ì merforbruk i forhold til budsjett. 
Avvikene er høyere kostnader på skoleskyss enn budsjettert og overforbruk på lønn ved 
skolen grunnet vedtak. I tillegg prognoseres det med større avvik på lønn ved barnehagen 
grunnet flere ansatte enn budsjettert p.g.a. bemanningsnorm og Korona, samt høyt 
sykefravær. 
  
Ansvar område 310 – 350 (Helse og Omsorg) 
Prognoseres med totalt vel 200`i mindre-forbruk. Det er flere mindre avvik på ansvaret, i 
begge retninger. Hovedårsaken til avvikene er Korona-relatert, både i pluss og minus på 
lønnssiden, samt mindre-forbruk på enkelte forbruksposter.  
  
Ansvar område 410 – 430 (Sosiale tjenester) 
Ser etter prognosen ut til å komme med mindre-forbruk/mereinntekt på 30`, forutsatt bruk 
av fondsavsetninger på flyktningetjenesten i henhold til budsjett. Prognosen viser noe økte 
inntekter på husleie, som gir merinntekt på året, i forhold til budsjett. 
  
Ansvar område 520 – 561 (Pleie og Omsorg) 
Totalt mer-forbruk/mindreinntekt ser ut til å bli rundt 860 0000,-.  Dette er likevel noe 
usikkert enda, men noe bedre prognose enn ved 1. tertial. Sykefravær er den største årsaken 
til prognosen, da dette medfører mere lønnsutbetalinger, både ordinært og på overtid og 
ekstra innleie. 
  
Ansvar område 610 – 681 (Utvikling og Miljø) 
Området totalt sett beregnes til et overskudd på rundt 140`.  
Avvikene er først og fremst på lønn. 
  
Ansvar område 700 (Finans) 
Det er ingen kjente avvik på finans, ved rapporteringstidspunkt, men her kan det ved årsslutt 
foreligge endringer i både skatt og ramme. Skatteinngang og rammeoverføringer vil ved 
regnskapsavslutning erfaringsmessig jamnes ut mot hverandre. 



Saken vurdert i et folkehelseperspektiv: 
Ingen særkilte folkehelseperspektiv i saken 
 
Saken vurdert i et klimaperspektiv: 
Ingen særskilte klimaperspektiv i saken 
 
Sammendrag 
Samlet sett ser det ut til at Osen kommune kommer ut med et merforbruk i forhold til 
budsjett i 2021, forutsatt at prognosene stemmer. Det er grunn til et fortsatt nøkternt 
forbruk, og at hver leder setter fokus på økonomi ut året. 
  
Det vil være nødvendig med saldering på slutten av året, spesielt på investering. 
  
Vi har ikke hatt alvorlig uønskede hendelser på HMS så lang i året. 
  
Langtids sykefravær per 31. august er på 8,81 %, mot 9,40 % i 1. tertial. For 2020 var 
fraværet på 1. tertial 6,0 og 2. kvartal på 6,0. Tilsvarende tall i 2019 var 5,16 og 3,64. 
  
 
Vedlegg 
ansvar 010 - 050 
ansvar 101 - 135 
ansvar 151 - 161 
ansvar 201 - 210 
ansvar 220 
ansvar 240 
ansvar 270 til 295 
ansvar 310-350 
ansvar 410-430 
ansvar 520 - 561 
ansvar 610 til 618 og 670 til 681 
ansvar 619 til 665 
barnevern ansvar 430 
Finansrapport 
Regnskapsskjema investering 
 
 



Ansvar: 010-050 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Ehetsleder: RLE Politisk styring (010) 1 487             1 496             2 216             2 294             Ser ut til å bli litt mindre godtgj. Og bevertning enn budsjettert

Periode: T2 Kontrollutvalg (020) 393                435                626                653                Ikke brukt opplæring/kurs som budsjettert

Råd for eldre/funksj. (023) -                 7                    11                  11                  

Politiske org. (040) 20                  13                  20                  20                  

Valg (050) 16                  29                  42                  43                  

Sum ansvar 010 - 050 1 916             1 980             2 915             3 021             

106                

Sykefravær: -                     -                     Hentes fra rapport "Fraværsstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sum lønnskonti (10*) 1 011             1 044             1 066             1 126             Litt mindre godtgj. Enn budsjettert

Ref sykelønn (171*) -                 -                 -                 -                 

Netto lønnskostnader 1 011             1 044             1 066             1 126             

Overtid

Rapportering 2.tertial
Legg inn tall i hele tusen !

Vurdering av 2021 helår (+/- i forhold til budsjett):

Kommentar til overtidsbruk:

1.1.2021 - 31.8.2021 Prognose helår 2021



Ansvar: 101-135 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Ehetsleder: RLE Rådmann (101) 3 491             4 201             5 743             5 435             Mindreforbruk på lønn, men overforbruk totalt grunnet lederutv.prosjektet

Periode: T2 Økonomiavdelingen (102) 2 213             1 844             2 759             2 766             

Administrasjon (104) 1 355             1 675             2 518             2 513             

Lærlinger (120) 229                304                448                455                

Sommerarb. ungdom (130) 321                60                  139                91                  Påkommer ikke budsjetterte pensjonsutgifter

ASVO (135) 609                398                615                598                

Sum ansvar 101 - 135 8 218             8 482             12 222           11 858           

(364)               

Sykefravær: -                     -                     Hentes fra rapport "Fraværsstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sum lønnskonti (10*) 3 671             4 296             5 336             5 578             

Ref sykelønn (171*) (109)               (60)                 (109)               (90)                 

Netto lønnskostnader 3 562             4 236             5 227             5 488             

Overtid

Rapportering 2.tertial
Legg inn tall i hele tusen !

Kommentar til overtidsbruk:

Vurdering av 2021 helår (+/- i forhold til budsjett):

1.1.2021 - 31.8.2021 Prognose helår 2021



Ansvar: 151-161 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Ehetsleder: RLE Næringsfond I (151) -                 -                 -                 -                 

Periode: T2 Næringsfond II (152) (43)                 -                 -                 -                 

Næringsrådgiver (153) 106                197                315                315                

Næringseiendommer (155) (286)               (175)               (276)               (263)               

Utleieboliger (160) (90)                 (31)                 (6)                   (47)                 Mindre utleie enn budsjettert

Sandviksb. Panorama (160) (291)               (187)               (148)               (281)               Mindre utleie enn budsjettert

Festeavgifter (161) (42)                 (153)               (230)               (230)               

Sum ansvar (646)               (349)               (345)               (506)               

(161)               

Sykefravær: -                     -                     Hentes fra rapport "Fraværsstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sum lønnskonti (10*) 211                194                327                310                

Ref sykelønn (171*) -                 -                 -                 -                 

Netto lønnskostnader 211                194                327                310                

Overtid

Rapportering 2.tertial
Legg inn tall i hele tusen !

Kommentar til overtidsbruk:

Vurdering av 2021 helår (+/- i forhold til budsjett):

1.1.2021 - 31.8.2021 Prognose helår 2021



Ansvar: 201-210 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Leder: SBA Fellestj. Førskole 9                    31                  17                  47                  Ingen kursing og kjøre/oppholdsutgifter kommer

Periode: T2 Fellestj. Grunnskole 37                  (18)                 37                  (27)                 Ekstern skolevurdering tatt ut av busjett. Ingen utgifter på bevertning, und.v.mat eller reise/opphold

Fellestj. Voksenopplæring -                 14                  10                  21                  Voksenopplæring - tas fra fond

Skoleskyss 629                553                930                830                

Kulturskolen 206                143                228                228                Noe overforbruk lønn, samt manglende brukerbetaling

Drageid leirskole (141)               (100)               (118)               (118)               

Adm. Oppvekst/kultur 706                707                503                503                Ref fra fylkeskommune og private skal settes på fond

Sum ansvar 201-210 1 446             1 330             1 607             1 484             

(123)               

Sykefravær: -                     -                     Hentes fra rapport "Fraværsstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sum lønnskonti (10*) 1 335             1 290             2 030             2 030             Overforbruk lønn kulturskole

Ref sykelønn (171*) -                 -                 -                 -                 

Netto lønnskostnader 1 335             1 290             2 030             2 030             

Overtid

Rapportering 1.tertial
Legg inn tall i hele tusen !

Vurdering av 2021 helår (+/- i forhold til budsjett):

Kommentar til overtidsbruk:

1.1.2021 - 31.8.2021 Prognose helår 2021



Ansvar: 220 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Ehetsleder: KJM Grunnskole 8 920             8 821             14 500           13 836           Litt over på lønn, men med sykelønnsrefusjonene ser det bra ut. 

Periode: T2 SFO 297                252                420                401                Ligger litt over i år pga ev lønn og mindre brukerbetalinger. En del skyldes fravær og Corona.

Skolelokaler 1 115             1 964             2 999             2 999             Vi ligger bra på budsjett med det meste, noe er over og noe under, men totalen er grei. 

Idrettsbygg/anlegg 178                164                255                255                Vil øke når bassenget åpner igjen i oktober.

Sum ansvar 10 510           11 201           18 174           17 491            Mulig vi kan  ta inn en del, men vil ikke budsjettere med dette.

(683)               

Sykefravær: 6                        7,0                     Mer sykefravær i høst enn tidligere dette året grunnet influensa og forkjølelse.

Lønnsanalyse

Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sum lønnskonti (10*) 10 408           9 916             16 500           15 559           Blir en merkostnad på lønn fra august pga. vedtak

Ref sykelønn (171*) (527)               (46)                 (700)               (70)                 Mer refusjoner grunnet to langtidssykmeldinger

Netto lønnskostnader 9 881             9 870             15 800           15 489           Vil komme litt over grunnet en permijson med lønn

Overtid

Rapportering 2.tertial
Legg inn tall i hele tusen !

Kommentar til overtidsbruk:

Vurdering av 2021 helår (+/- i forhold til budsjett):

1.1.2021 - 31.8.2021 Prognose helår 2021



Ansvar: 240 Havgløtt barnehage Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Ehetsleder: MRA Førskole (2010) 4 271             3 745             6 232             5 917             180% stilling som ikke er i budsjett fom juni-des. Sykefraværsinnleie, styrking enkeltbarn. Overforbruk ferievikar. Innleie coronaperiode.

Periode: T2 Førskolelokaler og skyss (2210) 333                246                515                379                Corona: Renholder og rengjøringsartikler. 

Sum ansvar 4 603             3 992             6 747             6 296             

(451)               

Sykefravær: 12                       10,0                    Hentes fra rapport "Fraværsstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sum lønnskonti (10*) 5 299             4 349             7 258             6 821             Overforbruk lønn 100% ped.leder + ingen avgang 80% (begge fom juni.) Sykefravær med delvis innleie

Ref sykelønn (171*) (348)               (47)                 (448)               (70)                 Unngår innleie ved fravær når mulig.

Netto lønnskostnader 4 951             4 302             6 810             6 751             Lønn renolder: utbetalt 33% over budsjettert stilling tom. Aug. pga Covid. 

Ikke tatt høyde for årets lønnsøkning og budsjettendringer på lønn

Overtid

Rapportering 2.tertial
Legg inn tall i hele tusen !

Kommentar til overtidsbruk:

Vurdering av 2021 helår (+/- i forhold til budsjett):

1.1.2021 - 31.8.2021 Prognose helår 2021



Ansvar: 270-295 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Leder: SBA Idrett, fysisk akt og friluftsl -                 10                  15                  15                  Avskrivninger

Periode: T2 Andre kult.akt./utg. kult.bygg 57                  78                  121                121                

Osen Ungdomsklubb 75                  91                  121                141                Færre samlinger, lite reise, utgifter går til servering

Bibliotek 184                176                271                271                

Bygdatunet 211                304                468                468                

Bygdaboka (2)                   (4)                   (2)                   (6)                   Solgt færre bøker enn budsjettert

Den norske kirke 757                504                757                757                

Andre religiøse -                 16                  24                  24                              Engangssummer

Kirkeg., gravlund,krema. 504                336                504                504                

Sum ansvar 270-295 1 786             1 511             2 279             2 295             

16                  

Sykefravær: 0                        0 Hentes fra rapport "Fraværsstatistikk 553"

Lønnsanalyse

Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sum lønnskonti (10*) 410                398                625                625                

Ref sykelønn (171*) -                 -                 -                 -                 

Netto lønnskostnader 410                398                625                625                

Overtid

Rapportering 1.tertial
Legg inn tall i hele tusen !

Vurdering av 2021 helår (+/- i forhold til budsjett):

Kommentar til overtidsbruk:

1.1.2021 - 31.8.2021 Prognose helår 2021



Ansvar: 310-350 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sektorleder: RLE 310 Administrasjon helse 657                754                1 134             1 205             Får overforbruk på lønn grunnet vaksinering, men mindreforbruk på enkeltposter

Periode: T2 /2020 320 Almenlegetjeneste 1 623             1 292             2 103             2 052             Noe over på lønn, men mindreforbruk på forbruksposter

321 Legevaktsentral 34                  197                296                296                

322 Legevaktordning 936                946                1 454             1 418             Noe høyere utgifter på legevakten enn budsjettert

323 Komm. Akutt døgntilbud 200                137                200                206                

324 Rehabilitering 404                325                488                488                

330 Helsestasjontjeneste 313                313                469                499                Litt avvik på lønnsutgifter

331 helseopplysning 17                  4                    4                    6                    

332 Miljørettet helsevern 659                235                352                352                

334 Skolehelsetjeneste 186                193                287                310                Noe mindre lønnsutgifter enn budsjettert

335 Jordmortjeneste 44                  60                  90                  90                  

340 Fysioterapitjenester 506                437                666                656                

350 Psykiatri 446                564                683                882                Mindre bruk av støttekontakter enn budsjettert, grunnet Korona

Sum ansvar 310 - 350 6 025             5 457             8 226             8 460             

310

234                

Sykefravær: 11,4

Lønnsanalyse

Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sum lønnskonti (10*) 2 945             2 806             4 436             4 484             

Ref sykelønn (171*) (211)               -                 (250)               -                 

Netto lønnskostnader 2 734             2 806             4 186             4 484             

Overtid -                 

Rapportering 2.tertial
Legg inn tall i hele tusen !

1.1.2021 - 31.8.2021 Prognose helår 2021

Vurdering av 2021 helår (+/- i forhold til budsjett):

Kommentar til overtidsbruk:



Ansvar: 410-430 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sektorleder: RLE 410 Sosial rådgivning 59                  59                  94                  89                  

Periode: T2/2020 410 Komm. Disp.boliger (91)                 (64)                 (132)               (97)                 Noe mer husleie enn budsjettert

413 NAV Osen flyktninger 288                -                 -                 -                 

415 NAV (29)                 388                583                583                

416 Bosetting flyktninger (242)               (39)                 (25)                 (25)                 Flyktningefond dekker inn utgiftene

420 Edruskapsarbeid (12)                 (9)                   (14)                 (14)                 

430 Barnevern 1 123             1 189             1 784             1 784             Barnevern prognoserer å gå i henhold til budsjett

Sum ansvar 410-430 1 096             1 524             2 290             2 320             

30                  0

Sykefravær: -                     -                     

Lønnsanalyse

Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sum lønnskonti (10*) 702                804                1 228             1 239             

Ref sykelønn (171*) (53)                 -                 (60)                 -                 

Netto lønnskostnader 649                804                1 168             1 239             

Overtid -                 

Rapportering 2.tertial
Legg inn tall i hele tusen !

1.1.2021 - 30.8.2021 Prognose helår 2021

Vurdering av 2021 helår (+/- i forhold til budsjett):

Kommentar til overtidsbruk:



Ansvar: 520-561 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Ehetsleder: MBN 520 2530 Pleie, oms., hjelp og reh.institusj. 9 756            8 095            13 200           12 568           Høyt sykefravær med følgekostnader

Periode: 2. tertial 520 2610 Botilbud i institusj. 1 254            1 377            2 086            2 120            Mindreforbruk, pga feilpostert fastlønn vaktmester. Overforbruk på strøm. 

521 2340 Akt. og serv.tj. eldre og funksj. 64                 40                 50                 60                 

521 2530 Kjøkken i institusjon 1 116            1 075            1 670            1 674            

530 2540 Kjernetj. Hjemmesykepleie 5 305            4 989            7 850            7 741            

530 2541 Salg medikam. Hjemmesykepleie (1)                  - -                -                

531 2540 Hjemmehjelp 222               264               400               417               

532 2340 Eldresenteret 52                 32                 87                 52                 Manglende brukerbetaling, pga coronastengt, oppstart fra sept

533 2340 Dagtilbud demens 219               234               350               367               

540 2650 Omsorgsboliger 2.etg sykehjem (290)              (408)              (512)              (612)              Høyere lønnsforbruk grunnet sykefravær gir mindre inntekt på ansvaret enn budsjettert

541 2650 Osen trygdebolig (79)                (28)                (60)                (39)                Høyere leieinntekter på boligene gir et mindreforbruk ifh budsjett.

542 2650 Mølnbergtunet (217)              (209)              (300)              (309)              

543 2650 Trekanten/nye trekanten (85)                (84)                (120)              (122)              

544 2650 Omsorgsbolig Skrenten (228)              (142)              (200)              (209)              

560 2340 Psykisk utv.hemmede 46                 69                 -                

561 2340 Andre tiltak funksjonshemmede 122               125               185               187               

Sum ansvar 520 - 561 24 755           23 895           

(860)              

Sykefravær: 14,6 12,0                   1 tertial: 17,12% totalfravær, 15,21 langtids. 2 tertial: 14,67% totalfravær 13,96% langtidsfravær33

Lønnsanalyse

Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sum lønnskonti (10*) 18 451           16 488           26 300           25 584           Ekstra innleie grunnet sykefravær

Ref sykelønn (171*) (1 211)           (373)              (1 300)           (560)              

Netto lønnskostnader 17 240           16 115           25 000           25 024           

Overtid

Rapportering 1.tertial
Legg inn tall i hele tusen !

Vurdering av 2021 helår (+/- i forhold til budsjett):

Kommentar til overtidsbruk:

1.1.2021 - 31.8.2021 Prognose helår 2021



Ansvar: 610-618/670-681 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Ehetsleder: JTS 3010 (610) Plansaksbehandling 133                229                230                360                Fastlønn, pensj. arb avg. mindre enn budsjett

Periode: T2 3020 (610) Bygge, delings og seksj.saker 325                195                527                311                Fastlønn, pensj. og arb. avg. vesentlig høyere enn budsj. Inntekter på budsj 

3030 (610) Kart og oppmåling 78                  172                300                270                

Innt. på budsj. Fosen GIS fakt 1 gang årlig (68 000 per 1.9 - fakt kommer i des). Årlige lisenser 

tilkommer. Overforbruk skyldes konsulenttjenester (FKB/C)

1200 (618) Administrasjon UM 377                493                656                772                Redusert lønnsbruk (JTS) Litt overforbr. Oppl. (10k) Jobbannonse (16k) har fått sykef.ref. 

1210 (618) Forvaltn.utgiver eiendomsforv. 371                283                522                425                Overforbr. 100k på skade/ansv. forsikring. 

Sum ansvar 610 - 618 1 284             1 372             2 235             2 138             

3290 (670) Jordbruk 171                155                266                243                Overforbruk lønn

3290 (672) Skogbruk 43                  39                  67                  61                  Overforbruk lønn

3290 (673) Veterinærtjeneste (882)               (7)                   (41)                 (41)                 Mulig feil i regnskap - ser ut som vi får mer svært mye refundert. 

3600 (680) Miljøvern 139                82                  222                127                Overforbr. Lønn. 

3600 (681) Fiske, jakt og viltstell 19                  7                    21                  11                  10k overforbr. Ettersøksavtale. 

Sum ansvar 670 - 681 (510)               276                535                401                

Sum 610-682+670-681 774                1 648             2 770             2 539             

(231)               

Sykefravær: (610-618) 9,21 ORS langtidsfrav. 6,50 Hentes fra rapport "Fraværsstatistikk 553"

Sykefravær: (670-681) 1                        Kun korttids. 1,0                     

Lønnsanalyse

Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

(610-618) Sum lønnskonti (10*) 1 176             1 224             1 840             1 914             En periode uten sektorleder.

(670-681) Sum lønnskonti (10*) 358                249                572                391                Miljøvern mer enn budsjett

(610-618) Ref sykelønn (171*) (27)                 -                 (27)                 -                 

(670-681) Ref sykelønn (171*) (7)                   -                 (7)                   -                 

Netto lønnskostnader 1 149             1 224             1 813             1 914             Feil i formel? 

Overtid

Rapportering 2.tertial
Legg inn tall i hele tusen !

Kommentar til overtidsbruk:

Lite overtid (ikke summert). Få timer ifm flaggheising og oppdukkende. 

Vurdering av 2021 helår (+/- i forhold til budsjett):

1.1.2021 - 31.8.2021 Prognose helår 2021



Underlagsmateriale: 

1 10100 Fastlønn 113 910,35 176 516,99 0 176 516,99 64,53

2 10900 Pensjonsinnskudd KLP 26 470,61 37 883,34 0 37 883,34 69,87

3 10990 Arbeidsgiveravgift 7 159,42 10 830,66 0 10 830,66 66,1

4 11209 Andre tjenester/materialer 0 666,66 0 666,66 0

5 11400 Annonser 0 3 333,34 0 3 333,34 0

6 11655 Flyttegodtgjørelse -3 033,10 0 0 0 0

7 14290 Moms 25% 0 1 000,00 0 1 000,00 0

8 17100 Sykelønnsrefusjoner -11 728,15 0 0 0 0

9 17290 Kompensasjon 25% moms driftsregnskap0 -1 000,00 0 -1 000,00 0

∑2 3010 Plansaksbehandling 132 779,13 229 230,99 0 229 230,99 0 57,9



Ansvar: 619-665 Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Ehetsleder: JTS 1300 (619) Adm. UM anlegg 365                453                605                715                

1)Lønn iht budsjett. 2) 10 k overforbr. strøm, 3) husleie nesten på budsj. 3)strøm ekst. 

fakt (Utleie) (Post 16500 med 30k ikke i budsjett), 

Periode: T2 2650 (619) Adm.lok UM anlegg 744                856                1 200             1 311             

1)Lønn 180k under budsjett. 2)Vedl. bygn 160k over budsjett (eks. 124k rep kjølerom 

s.heimen, 62k ny brannv. nye trekanten)

3400 (620) Produksjon vann 966                -                 -                 2 721             Overforbruk vedl. anlegg. Kompensert gjennom forsikring. Avskrivning ikke tatt

3450 (620) Distribusjon vann (1 814)            -                 -                 (2 717)            1) inntekter på budsjett 2)130 k mindreforbruk vedlikehold anlegg (kommer høsten)

3500 (630) Avløpsrensing 116                -                 -                 -                 Avskrivning ikke tatt

3530 (630) Avløp (440)               -                 -                 1                    

3540 (635) Tømming slamavsk, sept. o.l. (308)               -                 -                 -                 

3550 (640) Innsamling forbr.avfall 101                -                 -                 -                 

3300 (650) Havner (69)                 141                203                211                Inntekter utleie båtplasser, samt Sæter kai gir pluss på inntektssiden. Avskrivning ikke tatt

3320 (651) Kommunale veier 708                789                1 280             1 193             Overforbr. 160k på brøyting, avskrivninger ikke tatt.

2850 (652) Fylkesveier 74                  49                  114                74                  Overforbruk 40k pga. gjerde langs Urdskaret

3320 (652) Private veier -                 4                    3                    Veirett ifm vannverk i Nordmelandsfossen

2850 (655) Trafikksikkerhetstiltak 10                  129                210                193                Avskrivninger ikke tatt. Behov for vedlikehold (bl.a måler på Seter)

3390 (660) Brannvern 2 409             1 606             2 409             2 409             Betalt både 1. og 2. halvårs eiertilskudd. På budsjett.

3390 (665) Forurensingsvern 7                    5                    7                    7                    

Sum ansvar 619 - 665 2 869             4 028             6 032             6 121             

89                  

Sykefravær: 0,6 0,6                     Hentes fra rapport "Fraværsstatistikk 553"

0,55% kortidsfravær.

Lønnsanalyse

Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett Kommentar

Sum lønnskonti (10*) 1 150             1 453             1 970             2 270             Manglende sektorleder.

Ref sykelønn (171*) -                 -                 -                 -                 

Netto lønnskostnader 1 150             1 453             1 970             2 270             

Overtid

Rapportering 2.tertial
Legg inn tall i hele tusen !

Kommentar til overtidsbruk:

Svært lite overtid. Litt knyttet til vannlekkasje, vannprøvetaking/tilsv. 

Vurdering av 2021 helår (+/- i forhold til budsjett):

1.1.2021 - 31.8.2021 Prognose helår 2021



Ansvar: 430 Barnevern 

Økonomi: 

 
Prognose pr. 31.12.2021 

Tall i hele 1.000 
Netto 

Prognose Budsjett Avvik 

   

 1.783 1.783 0 

    

 
Kommentarer: 
 
Ingen nye saker pr nå som fører til merforbruk. Reduksjon av kostnader på ett fosterhjem 
gir besparelser.  
Eventuelle nye saker kan forandre prognosen, men ligger godt an på budsjett så langt i år. 
 

Øvrige informasjon til kommuneledelsen:  

 Barneverntjenesten har hatt økning i antall bekymringsmeldinger frem til 2. tertial 
sammenlignet med tidligere: 
 

 Antall 2019 Antall 2020 Antall 2021 

Osen 3 7 9 

 
Det kan være flere meldinger på samme barn. 
 

 Økning i meldinger og alvorlighetsgrad, samt noe sykefravær, har ført til innleie av 
konsulenter i vår for å få gjort lovpålagte oppgaver i tjenesten.  

 Ny barnevernreform fra 2022. Finansieringen til barneverntjenestene endres og 
kommunene får mye større ansvar for forebygging og tiltak. I fosterhjem med 
frikjøp dekker nå staten kostnader over egenandel på 36.000 kr pr måned. Denne 
refusjonsordningen skal bort og kommunene skal dekke hele kostnaden selv. 
Kommunale egenandeler på institusjon og statlige fosterhjem øker betydelig. 

 Kommunene må ruste tiltakskjeder og samarbeidsordninger som sikrer at 
innbyggerne får den bistanden de har krav på. Jobben er godt i gang i kommunens 
forebyggende team, og reformforberedende arbeid er i fokus.  

 Barneverntjenesten prioriterer hva tjenesten skal jobbe med, og i hht. kommende 
reform så mener vi nå å jobbe i stor grad kjernebarnevern. Med dette menes saker 
med høy alvorlighetsgrad, kompleksitet og risiko for alvorlig omsorgssvikt. Det 
avdekkes mer vold og rus enn for bare noen år tilbake. Disse sakene krever stor 
innsats, tverrfaglighet og de jobbes med over lengre tid for å oppnå ønsket endring.  

 Behovet for å ha egne veiledere i barneverntjenesten er stort. Vi har pr i dag en 
fast ansatt og to på midlertidig engasjement.  

 Barneverntjenesten har større fokus på familie og nettverk som ressurser. Det 
tilbys Familieråd til alle familier hvor det kan bedre situasjonen. Aktivering av 
familie og nettverk tidlig, kan bidra positivt og blant annet hindre behov for 
plassering.   

 Meldte avvik i tjenesten i 2021: 3  

 Ingen fristbrudd på meldingsgjennomgang og undersøkelsesarbeid i 1. og 2. tertial.  

 Sykefraværsprosent på 7,19%. 

 



OSEN KOM M UNE

Rappor tering 2. tert ial 2021

Rapportering i henhold t il reglement for finansforvaltningen. Pr. 31/ 8-2021

- Rapport over st at us for forvalt ningen av ledig likviditet og andre midler

beregnet for drift sformål. Jmf . Pkt . 6.5 i reglement for finansforvaltning.

- Rapport st at us for gjeldsforvalt ningen. Jmf pkt . 7.7 i reglement for

finansforvalt ningen.

3/ 9 -2021
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Stat us for gjeldsforvaltningen

31.12.2020 30.04.2021 31.08.2021 31.12.2021

Mill % M ill % Mill % Mill %

NOK NOK NOK NOK

Lån med pt . Rente 32.137.9 20 30,4 31. 114.390 30,1 30.795.040 31

Lån med NIBOR basert rent e 5.136.490 4,9 4 .851.130 4,7 4.565.770 4

Lån med fast rente 65.965.558 62,5 64.429.544 62,3 62.725.830 62

Lån med f lytende 2.346.251 2,2 2.988.045 2,9 2.854.797 3

Rentebyt t eavtaler: 0 0 0

Avtaler med mot tatt e rent er 0 0 0

Avtaler med avgitt e renter 0 0 0

Finansielle leasing 0 0 0

Samlet langsikt ig gjeld 105.586.219 100 % 103.383.109 100 % 100.941.437 100  %

Effekt iv rentekostnad siden

31.12.2020 1,78 1,81 1,79

Ant all løpende enkelt lån 23 23 22

St ørst e enkelt lån 14. 623.000 14.623.000 14.257.420

Opptak av nye lån/ finansielle leasing i forr ige t ert ial :

l : e i Ix
IHvis j a, sto rt kr:

Gj orte FRA 'er og SWAP kont rakter i forr ige kvart al: £ ; IHvis j a, stort kr :

Ref inansiering av eldre lån i forrige t ert ial: Ja Hvis j a, hvilket lån : I
Nei X Rent ebet ingelser fra

t il



2.4 § 5 – 5 Regnskapsoversikt investering 

 
Investeringsprosjekt Regnskap Budsjett Budsjett Regnskap Prognose 

  2019 2020 2021 2. tertial 2021 

1380: Oppgradering vannverk 6 764 0 0 444 600 

4015: Oppgr. kommunehus 135 0 300 345 345 

1423: Nytt inventar sykeh. 0 0 200 138 138 

4038: Strand havn 1 304 2 000 2 000 177 427 

4068: Fiber/mobilprosjekt 1 237 0 1 000 0 1 000 

4069: Drenering Strand skole 0 200 0 287 287 

4070: Velferdsteknologi 40 0 100 0 0 

4078: Salg nausttomt Forøya 1 432 0 0 -18 -18 

4085: Flerbrukshus 245 0 0 50 250 

4089: Hovedplan avløp   500 33 250 

4090: Vannbeh.anl. basseng   110 119 119 

4091: Vent.anlegg Skrenten   220 148 240 

4092: Scanning eiend.arkiv   450 0 450 

4093: utv. Rehab. sykeheim   400 49 400 

4094: Ny anl.kai hurtigbåt   4 500 584 800 

4095: uteomr. Strand skole   0 280 280 

5001: IT- investeringer 538 400 500 155 400 

5002: Fosen samarb. Inv. 299 125 228 317 317 

5012: Egenandel KLP   380 0 380 

5026: Oppgr. komm. boliger 0 0 1 000 0 1 000 

6010: Asfaltering komm. veier -169 2 300 1 800 0 1 800 

6025: Rehab. vannkummer 0 500 1 000 850 1 000 

6044: Kjøp av aksjer 0 0 0 5 5 

6045: Salg av fast eiendom 0 0 0 -6 485 -6 485 

6047: Salg av aksjer 0 0 0 -5 723 0 

7001: Etableringslån avdrag 0 0 0 169 169 
Sum investeringer inkl. 
mva   14 688 -8 076 4 154 
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