Møteinnkalling - Representantskapet
Arkivsak:

19/114

Møtedato/tid:

29.04.2019, kl. 10:30-12:00

Møtested:

Scandic Hell hotell, Hell

Til representantskapets faste medlemmer
Kopi:
Representantskapets varamedlemmer, eierkommuner og styret med varamedlemmer (se
vedlegg for en fullstendig oversikt over innkalte og registrerte forfall).
Vi viser til møteinnkalling av 29.3.2019. Vedlagt følger fullstendig innkalling med sakspapirer.
Eventuelle forfall, eller spørsmål om habilitet, meldes til Konsek Trøndelag IKS
v/Torbjørn Berglann på telefon 400 67 058, eller e-post: torbjorn.berglann@konsek.no
Varamedlemmer møter etter nærmere innkalling.

Trondheim, 16.04.2019

Kari Anita Furunes (sign.)
Leder av representantskapet

Torbjørn Berglann
Daglig leder

Sakliste
Saksnr.
01/19
02/19
03/19
04/19

Sakstittel
Årsregnskap og årsmelding for 2018
Økonomiplan for 2020-2023 med budsjettramme for 2020
Ny selskapsavtale fra 1.1.2020
Valg

Årsregnskap og årsmelding for 2018
Behandles i utvalg
Representantskapet

Møtedato
29.04.2019

Saknr
01/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 212
Arkivsaknr
17/88 - 20
Innstilling til representantskapet
1. Representantskapet vedtar Konsek Trøndelags årsmelding og regnskap for 2018.
2. Regnskapsmessig overskudd på kr 536.712 fordeles slik: kr 464.821,60 overføres til
fond påløpte pensjonsforpliktelser, kr 71.434,13 overføres til konto annen
egenkapital.
Vedlegg
Årsregnskap 2018
Årsregnskap 2018 - noter
Årsmelding 2018
Behandling i styret 02.04.2019
Protokoll
Daglig leder la fram årsmelding og årsregnskap 2018. Omforent forslag til ny innstilling ble
lagt fram i møtet:
1. Styret vedtar Konsek Trøndelags årsmelding og regnskap for 2018.
2. Styret foreslår at regnskapsmessig overskudd på kr 536 712 fordeles slik: kr
464.821,60 overføres til fond påløpte pensjonsforpliktelser, kr 71.434,13 overføres
til konto annen egenkapital.
Styret fremmer saken for representantskapet med følgende innstilling:
1. Styret vedtar Konsek Trøndelags årsmelding og regnskap for 2018.
2. Styret foreslår at regnskapsmessig overskudd på kr 536 712 fordeles slik:
kr 464.821,60 overføres til fond påløpte pensjonsforpliktelser, kr 71.434,13
overføres til konto annen egenkapital.
Enstemmig.
Vedtak
1. Styret vedtar Konsek Trøndelags årsmelding og regnskap for 2018.
2. Styret foreslår at regnskapsmessig overskudd på kr 536 712 fordeles slik: kr
464.821,60 overføres til fond påløpte pensjonsforpliktelser, kr 71.434,13 overføres
til konto annen egenkapital.
Styret fremmer saken for representantskapet med følgende innstilling:
1. Styret vedtar Konsek Trøndelags årsmelding og regnskap for 2018.
2. Styret foreslår at regnskapsmessig overskudd på kr 536 712 fordeles slik:
kr 464.821,60 overføres til fond påløpte pensjonsforpliktelser, kr 71.434,13
overføres til konto annen egenkapital.
Saksutredning
Konsek Trøndelag har lagt sitt første driftsår bak seg. I løpet av 2018 har selskapets styre og
ledelse fått stadig bedre oversikt over de samlete utgiftene for selskapet. Det er et godt

grunnlag for økonomiarbeidet i en periode med tilpasning til endrede rammebetingelser.
Behandlingen av regnskapet
Behandlingen av regnskapet går fram av selskapsavtalen § 14. Der står det at regnskapet
skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet. Fjell Revisjon IKS ble
valgt som revisor av representantskapet 16.4.2018 etter en forutgående anbudskonkurranse.
Regnskap 2018
Regnskapet for 2018 viser en omsetning på kr 9 686 725,13. Inntektene består i hovedsak
av honorar fra deltakerkommunene. I tillegg har selskapet noen renteinntekter. 2018 er et
spesielt regnskapsår på grunn av avviklingen av Komsek Trøndelag. Konsek Trøndelag har
fått overført midler for å utføre nødvendige utbetalinger i forbindelse med avviklingen.
Overføringen vises som en inntekt i Konsek Trøndelag selskap. Inntekten annulleres likevel
av utgiftene, som også er ført i Konsek Trøndelags regnskap. Dette er utgifter som opptjente
feriepenger fra 2017, styrehonorar til avviklingsstyre og representantskap og andre, mindre
utgifter. Komsek Trøndelag har i tillegg et fond på kr 1 806 371,70 som også er ført i
årsregnskapet til Konsek Trøndelag.
Regnskapet er avlagt med et overskudd på kr 536 255,73. Overskuddet skyldes nøktern drift
og at Trøndelag fylkeskommune i 2018 og 2019 betaler samme honorar som Nord- og SørTrøndelag fylkeskommuner.
Konsek Trøndelag er medlem i Kommunal landspensjonskasse, KLP. Selskapet utgiftsfører
pensjonsinnbetalingene løpende og har et fond som skal dekke påløpte
pensjonsforpliktelser.
Daglig leder foreslår at årets overskudd på kr 536 255,73 overføres til konto annen
egenkapital. Styret har vedtatt at Konsek Trøndelag ikke skal nedbemanne i 2020, for så å
oppbemanne i 2021 når Fosen-kommunene kommer inn. Selskapet har derfor behov for å
bygge en økonomisk buffer fram mot 2020.
Daglig leders konklusjon
Daglig leder viser til den vedlagte årsmeldingen og regnskapet for 2018 og anbefaler at
styret godkjenner regnskapet for 2018 slik det er avlagt. Daglig leder anbefaler styret å
sende regnskapet til representantskapet med dette som innstilling. Det regnskapsmessige
overskuddet for 2018 på kr 536 255,73 foreslås overført til annen egenkapital.

Årsregnskap 2018
Noter

NOTE I:
Regnskapsprinsipper
Regnskapet er avlagt etter regnskapslovens (Lov om årsregnskap, 17.07.1998) regler om små
foretak. Inntekter og kostnader er tatt til inntekt i den periode de anses opptjent eller påløpt.
Eiendeler er vurdert etter laveste verdi av anskaffelseskostnad og reell verdi på balansedagen.
Det er ikke foretatt avskrivninger på fordringsmassen for mulige fremtidige tap. Kortsiktig gjeld er
vurdert til pålydende ved regnskapsavleggelsen. Selskapets gjeld og fordringer forfaller innen 1
år etter regnskapsårets slutt.
NOTE II:
Bankinnskudd
Selskapets likvide midler er plassert på foliokonto i Fokus Bank ASA. Av innestående midler er kr
305.694,33 bundet i skattetrekksmidler.
NOTE III:
Egenkapital
Egenkapital og eierandelene i virksomheten er fordelt mellom eierkommunen etter folketall med
unntak av Trøndelag fylkeskommune som har en eierandel på 30. Kapitalinnskudd og eierandel
er fordelt som følger:
Eier
Agdenes kommune
Flatanger kommune
Fosnes kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Grong kommune
Hemne kommune
Hitra kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Klæbu kommune
Leka kommune
Levanger kommune
Lierne kommune
Malvik kommune
Meldal kommune
Melhus kommune
Midtre Gauldal kommune
Meråker kommune
Namdalseid kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Nærøy kommune
Orkdal kommune
Overhalla kommune
Røyrvik kommune
Selbu kommune
Skaun kommune
Snillfjord kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Trøndelag fylkeskommune
Tydal kommune
Verdal kommune
Verran kommune

Egenkapital innskudd
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
50.000
50.000
25.000
125.000
25.000
100.000
25.000
125.000
50.000
25.000
25.000
100.000
25.000
50.000
100.000
25.000
25.000
25.000
50.000
25.000
25.000
150.000
150.000
750.000
25.000
100.000
25.000
2.500.000,00

Eierandel
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
5
1
4
1
5
2
1
1
4
1
2
4
1
1
1
2
1
1
6
6
30
1
4
1
100

Selskapets egenkapital pr. 31.12.2018 fremkommer på følgende måte:
Egenkapitalinnskudd
Annen egenkapital
Fond påløpne pensjonsforpliktelser
Fond Komsek
Udisponert resultat

2.500.000,00
249.711,62
3.892.129,40
1.806.371,70
536.255,73

Sum egenkapital

8.984.468,45

Styret foreslår at årets overskudd avsettes til annen egenkapital. Ved å holde midler i driften
sikres selskapet god likviditet og blir robust for endringer i rammebetingelsene. Videre blir
selskapet i stand til å bygge opp kompetanse og tjenesteprofil slik at eierkommunene får tjenester
av høy kvalitet og i tilstrekkelig mengde.
NOTE IV:
Annen kortsiktig gjeld
Posten annen kortsiktig gjeld består i hovedsak av skyldig merverdiavgift, skyldige feriepenger,
forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift og leverandørgjeld.
NOTE V:
Antall ansatte
Selskapet har hatt 8 ansatte i 100 % stilling og 1 ansatt i 60% stilling i 2018. I tillegg har selskapet
hatt en midlertidig ansatt/vikar i 100% stilling fra januar tom juni, 50 % stilling i juli tom. september
og i 100% stilling fra oktober og ut året.
NOTE VI:
Ytelser til ledende personer mv.
Daglig leder har i 2018 mottatt lønn på kr 821.479. I tillegg kommer utgifter til arbeidsgivers andel
av pensjonsordning i Kommunal landspensjonskasse.
Styret har mottatt følgende møtegodtgjørelser i 2018:
Styrets leder
kr 30.000
Styrets nestleder
kr 13.500
Styremedlemmer
kr 60.000
Varamedlemmer
kr 9.000
I tillegg er det utbetalt kr. 37.545 i tapt arbeidsfortjeneste.
Styret har bestått av 7 personer.
NOTE VII:
Ytelser til revisor
Det er utbetalt kr 15.500 til Eide Revisjon for revisjon av regnskapet for 2017.
NOTE VIII:
Pensjoner
Konsek Trøndelag IKS er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter Lov om obligatorisk
tjenestepensjon. Virksomheten har pensjonsordning i Kommunal Landspensjonskasse (KLP) som
tilfredsstiller tjenestepensjonslovens krav. Pensjonsmidlene og den beregnede
pensjonsforpliktelsen er ikke innarbeidet i regnskapet.
NOTE IX Inntekter
Refusjon i forbindelse med avvikling av Komsek Trøndelag IKS. Samling for kontrollutvalg
(eksterne deltakere), samt kurs i juridiske emner med Jan F.Bernt (eksterne deltakere).
NOTE X Egenkapitalinnskudd KLP
Består av innbetalte beløp til KLP for styrking av KLPs soliditet.

Årsmelding 2018
Konsek Trøndelag

1.

Selskapets virksomhet

Konsek Trøndelag ble opprettet på representantskapets møte 27.8.17 og kom i drift
1.1.2018. Sammenslåingsprosessen har preget det første driftsåret, vi tror likevel at
kontrollutvalgene har merket lite til de interne prosessene i selskapet.
På sitt første møte vedtok representantskapet en strategi for selskapet. Under følger en
gjennomgang av hva selskapets styre og ledelse har gjort for å oppfylle de seks strategiske
hovedmålene:
1. Konsek Trøndelag skal levere kostnadseffektive tjenester med høyt faglig nivå til
eierkommunene.
Strategi: Selskapet skal ha bred kompetanse, god kapasitet og være effektivt organisert.
Konsek Trøndelag skal være en ressurs for eierne.
Med to lokasjoner og store deler av Trøndelag som arbeidsområde må vi ha et bevisst
forhold til reisekostnader og ikke minst reisetid. For å redusere nivået på begge bruker vi
Skype til en del av de interne møtene og til intern opplæring. Selskapet anskaffet eget utstyr
for dette på slutten av året.
2. Konsek Trøndelag skal bidra til at kontrollutvalgene tar opp og fremmer relevante
saker for kommunestyre/fylkesting.
Strategi: Selskapet skal bidra til at kontrollutvalgenes medlemmer får god kjennskap til
kontroll- og tilsynsområdet og kunnskap om ulike måter å utøve rollen på, slik at de best
mulig kan ivareta funksjonen som kommunestyrets/fylkestingets kontrollorgan.
Ett av de viktigste tiltakene for å styrke kontrollutvalgenes kunnskap på skjer gjennom at
sekretariatet legger fram aktuelle saker til orientering til hvert møte. I tillegg blir
utvalgsmedlemmene orientert om konferanser og faglige samlinger de kan delta på.
Selskapet har videreført tradisjonen med å holde en samling for kontrollutvalgene hver høst.
Høsten 2018 var riksrevisor Per Kristian Foss og stortingsrepresentant Guro Angell Gimse
innledere. Tema for samlingen var kontrollutvalgets synlighet. Samlingen ble holdt på Hell og
samlet om lag 70 deltakere fra hele fylket, inkludert utvalgsmedlemmer fra Fosen og
fjellregionen og deres sekretariat.
Kontrollutvalgene får også kunnskap om rollen gjennom sekretariatets saksutredning av
henvendelser fra publikum. Sekretariatet skal gi kontrollutvalgene råd om håndteringen av
slike henvendelser. I løpet av 2018 kom det inn varslingssaker på ordfører og/eller rådmann
til flere av kontrollutvalgene, henvendelser fra flere av eierkommunenes formannskap og
henvendelser fra enkeltinnbyggere, lag og organisasjoner.
Kontrllutvalgene hadde til sammen 196 møter. Utvalgene hadde 1312 saker på saklistene,
126 av disse gikk videre til kommunestyrene.
3. Konsek Trøndelag skal være en kompetent bestiller av revisjonstjenester i
samarbeid med kontrollutvalgene.
Strategi: Konsek Trøndelag skal ha god kompetanse om kommunal forvaltning,
kommunal revisjon og aktuelle risikoområder i kommunene.
Konsek Trøndelag er en kompetansebedrift. En ikke ubetydelig del av driftskostnadene blir
investert i medarbeidernes kompetanse i form av deltakelse på kurs og konferanser. For å
holde kostnadene nede og for å tilpasse det faglige innholdet til eget behov har selskapet
ved to anledninger hentet eksterne foredragsholdere til faglige samlinger i selskapet. Den

ene samlingen var åpen for nasjonal deltakelse, den andre for sekretariat i
Trøndelag/Nordland.
4. Konsek Trøndelag skal være åpen for nye eierkommuner.
Strategi: Konsek Trøndelag skal være åpen for at nye kommuner kan komme inn på
eiersiden, men skal ikke aktivt markedsføre seg overfor nye eiere.
Kommunereformen får omfattende konsekvenser for Konsek Trøndelag når antall eiere blir
redusert fra 36 til 28 1.1.2020. Høsten 2018 ble det klart at Fosen-kommunene ikke søker
om deltakelse i Konsek Trøndelag fra 2020, men utsetter søknaden til 2021. Selskapet har
ikke fått signaler om at andre kommuner søker seg inn i samarbeidet.
5. Konsek Trøndelag skal delta aktivt i faglig utvikling nasjonalt og regionalt,
herunder videreutvikle samarbeidet med statlige tilsyn.
Strategi: Selskapets medarbeidere skal bidra aktivt i den faglige utviklingen av
sekretariatene gjennom deltakelse i faglige organisasjoner og faglige samarbeid.
Konsek Trøndelag skal være en konstruktiv bidragsyter i samarbeidet med de statlige
tilsynene.
Selskapet ønsker at medarbeiderne deltar i faglig utvikling i organisasjonene på området,
fordi slikt arbeid bidrar til å heve kompetansen i Konsek Trøndelag. Gjennom 2018 bidro
selskapet med innlegg på flere nasjonale fagsamlinger for sekretariat og revisorer. Selskapet
har dessuten deltatt i arbeidet med en veileder om hvordan kontrollutvalgene skal ivareta det
lovpålagte ansvaret med å påse at kommunens revisjon av regnskapene er forsvarlig
Konsek Trøndelag deltar årlig på koordineringsmøtet til Fylkesmannen i Trøndelag for
statlige tilsyn og kontrollutvalgssekretariat. Hensikten med møtet er å samordne
tilsynsaktiviteten i kommunene og få bedre forståelse for hverandres oppgaver og rolle.
Selskapets medarbeidere deltok også i 2018 i styre- og komitearbeid i ulike faglige
organisasjoner på kontroll- og tlsynsområdet.
6. Konsek Trøndelag skal være en attraktiv arbeidsgiver.
Strategi: Selskapet skal legge til rette for et godt arbeidsmiljø gjennom samarbeid og
faglig utvikling.
Klare rammer er en forutsetning for et godt arbeidsmiljø. I 2018 har styret vedtatt nødvendige
retningslinjer og interne regelverk, arbeidet fortsetter i 2019.
Sommeren 2018 søkte Konsek Trøndelag om midler fra KS til organisasjonsutvikling.
Formålet med utviklingsprosjektet er å utvikle en felles organisasjonskultur og felles
forståelse om hvordan oppgavene skal løses. Begge deler er viktig for arbeidsmiljøet.
Utviklingsprosjektet kom i gang i januar 2019 og ledes av innleide konsulenter. Det er
fullfinansiert av KS-midlene.

2.

Fortsatt drift

Regnskapet for 2018 viser overskudd. Det skyldes nøktern drift og at fylkeskommunen har
opprettholdt nivået på honoraret fra de to sammenslåtte fylkeskommunene. Selskapet har
hatt god stabilitet i arbeidsstokken også i 2018. En medarbeider har gått over i annen stilling,
en har pensjonert seg.
Konsek Trøndelags virksomhet er basert på et samarbeid om sekretariatsfunksjonen for
kontrollutvalg. Selskapet forsøker å ha en god dialog med eierne om tjenesteleveransen og
tilpasse den til den enkelte eier. Styret mener at dette utgjør et godt grunnlag for fortsatt drift.

3.

Regnskapetfor2018

Regnskapet for 2018 viser en omsetning på kr. 9 686 725, 13. Dette er i hovedsak
honorarinntekter fra d eltakerkommunene. Regnskapet er avlagt med et overskudd på
kr 536 255,73
Styret foreslår at overskuddet overføres til annen egenkapital, noe som er i tråd med
selskapsavtalen. Konsek Trøndelag er et lite selskap som er sårbart for endringer i
rammebetingelsene. Overføringen til annen egenkapital vil styrke likviditeten og gjøre
selskapet mer robust. Selskapet har dessuten behov for en økonomisk buffer for å tilpasse
driften til endringene som følger med kommunereformen.

4.

Arbeidsmiljø

Konsek Trøndelag er oppmerksom på viktigheten av et godt psykososialt arbeid smiljø. Det er
ikke noe mål å etablere et like tett arbeidsmiljø som det var i hvert av de to sammenslåtte
selskapene før fusjonen. Det er likevel viktig å være bevisst på at selskapet er inne i en
omstillingsfase og at dette er mer krevende for den enkelte enn tidligere års faste rammer.
I forbindelse med sammenslåingen har selskapet fått så mange ansatte at loven stiller krav
om opprettelsen av et eget verneombud . Verneombudet ble valgt tidlig i 2019. Selskapet har
satt i gang et arbeid med en egen HMS-plan.
Selskapets medarbeidere er utsatt for høyt press i forbindelse med håndteringen av
kompliserte saker. Sammen med reiseaktiviteten utgjør dette de to største risikoområdene
for med arbeid erne. Ingen av dem har blitt skadet i forbindelse med arbeidet i 2018.
Sykefraværet var på 2,98 % og var bare liten grad relatert til arbeidet.

5.

· Likestilling

Selskapet har ni personer i faste ansettelse, fem kvinner og fire menn. Daglig leder er mann.
Styret består av fire menn og tre kvinner.

6.

Ytre miljø

Selskapet har ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø utover reiseaktivitet knyttet til
arbeidet i eierkommunene.

7.

Avslutning

Som sekretariat for kontrollutvalgene er selskapet avhengig av et nært og godt samarbeid
med ordfører, kommunestyre og administrasjon. Styret ønsker å ha en best mulig dialog med
eierne, slik at selskapet kan bidra til en velfungerende forvaltning med høy tillit. Styret takker
for samarbeidet i året som har gått og ser frem til et godt samarbeid videre.

Steinkjer, 5. mars 2019

Inga alstad
styre s nestleder

Erik Seem
styremedlem

Einar Sandlund
styremedlem/ansattes
repr.

Økonomiplan for 2020-2023 med budsjettramme for 2020
Behandles i utvalg
Representantskapet

Møtedato
29.04.2019

Saknr
02/19

Saksbehandler Torbjørn Berglann
Arkivkode
FE - 009
Arkivsaknr
18/15 - 8
Innstilling til representantskapet
1. Representantskapet slutter seg til forslaget til honorarmodell.
2. Representantskapet vedtar økonomiplan 2020-2023 med budsjettramme for 2020
på kr 8.250.000.
Vedlegg
Oversikt over honorar for hver enkelt deltaker 2020-2023
Honorarmodell fra 2020 med forklaring
Behandling i styret 05.03.2019
Protokoll
Daglig leder la fram saken. Vedtak som innstilling, men med presisering av størrelsen på
budsjettramme 2020. Enstemmig.
Vedtak
Styret slutter seg til forslag til økonomiplan 2020-2023 med budsjettramme for 2020 på kr
8.250.000 og legger saken fram for representantskapet med denne innstillingen:
1. Representantskapet slutter seg til forslaget til honorarmodell.
2. Representantskapet vedtar økonomiplan 2020-2023 med budsjettramme for 2020
på kr 8.250.000.
Saksutredning
Representantskapet skal ifølge selskapsavtalens § 7 behandle tilskudd fra deltakerne
påfølgende år samt budsjettramme og økonomiplan. Forslag til budsjettramme for 2020 og
økonomiplan for 2020-2023 framgår av saken. Begge deler er basert på forslag til en ny
modell for honorarberegning, som representantskapet ba styret om å utarbeide i sak 2/18:
1. Representantskapet vedtar budsjett for 2019 med en samlet ramme på kr 10 002
000 og økonomiplan 2019-2022.
2. Representantskapet vedtar fordeling av honorar fra deltakerne for 2019 i tråd med
vedlegget.
3. Representantskapet ber styret om å legge fram et budsjett og en økonomiplan i
neste representantskapsmøte der det er tatt hensyn til effektene av
kommunereformen, herunder en ny modell for honorarfordeling.
Bakgrunnen for vedtaket var at honorarmodellen som ble lagt til grunn for sammenslåingen
ikke i tilstrekkelig grad tok høyde for effekten av kommunereformen. Den var i tillegg lite
hensiktsmessig for selskapet og kostbar for eierne.
Det nye forslaget til honorarberegning er en kombinasjon av et fast grunnbeløp og et beløp
som varierer med kommunens størrelse. Modellen er nærmere forklart i vedlegg 1. I
vedlegget går det også fram hvordan modellen slår ut for den enkelte deltakerkommune.

Endrede forutsetninger i 2020
I forbindelse med kommunereformen mister Konsek Trøndelag 8 av eierkommunene, eller
om lag 22 prosent. Det medfører ikke bare lavere etterspørsel etter selskapets tjenester,
men også behov for lavere bemanning. Fosen-kommunene signaliserte tidlig at de ønsket å
tre inn i selskapet fra 2020. Det ville kompensert for en del av inntektstapet og opprettholdt
deler av behovet for bemanning. Fosen-kommunene har imidlertid utsatt deltakelsen i
Konsek Trøndelag til 2021.
Styret har vedtatt å ikke redusere bemanningen i 2020 for deretter å øke den når Fosenkommunene trer inn i 2021. Dette for å unngå omkostningene med en ned- og
oppbemanningsprosess, jf. styresak 37/18. Daglig leder er bedt om å estimere kostnadene
med en slik prosess og mener at et forsiktig anslag er kr 250.000. Det omfatter 21 dagsverk
med forberedelse, drøftinger og informasjonsarbeid før og under nedbemanningsprosessen.
Ansettelsesprosessen er beregnet til 10 dagsverk, opplæring av nyansatt til 24 dagsverk.
Beregningen omfatter også kursavgift, reiseutgifter og annonsekostnader i forbindelse med
ansettelsen. Kostnadene for en gjennomsnittlig årslønn med sosiale utgifter er kr 820.000. I
tillegg kommer utgifter til lisenser og dataverktøy på kr 30.000.
Kompenserende tiltak
For å dekke inn kostnadene ved å gå med overtallighet i 2020 vil selskapet ha deler av en
stilling vakant i 2019 og 2020. I tillegg er utgiftene på driftsbudsjettet betydelig redusert, slik
at selskapet får et positivt driftsresultat på kr 605.000 i 2019.
Budsjettrammer 2020:
Med utgangspunkt i den foreslåtte modellen for honorarberegning, bruk av egenkapital og
overskudd fra 2019 foreslår daglig leder følgende budsjettramme for 2020:
Honorar
Lønnsutgifter
Driftsutgifter
Bruk av egenkapital og overskudd fra 2019
Sum driftsresultat

- 8 250 000
7 455 000
1 715 000
- 920 000
0

Økonomiplan 2020-2023
Utgiftsnivået vil være kjent når Konsek Trøndelag går inn i 2020. Gjennom 2018 har
selskapet fullført harmoniseringen av lønnsnivået mellom kontorstedene, de største
investeringene i forbindelse med sammenslåingen gjennomføres i løpet av 2019. Det er
likevel enkelte usikkerhetsmomenter:
• Nærøysund kommune har valgt å ikke gå inn i Konsek Trøndelag, men lyse ut
tjenesten på anbud. Økonomiplanen er lagt uten inntekter fra Nærøysund
kommune, eventuelle inntekter her vil komme i tillegg til honorarinntektene.
• Representantskapet i Fosen kontrollutvalgssekretariat har vedtatt å utsette sin
inntreden i Konsek Trøndelag og vedtatt å søke deltakelse først fra 2021.
Kommunene må fatte vedtak om inntreden før deltakelsen kan regnes som
sikker. I økonomiplanen er det forutsatt at Fosen-kommunene kommer inn i
selskapet fra 2021.
• Lønns- og prisvekst er estimert til tre prosent, nøyaktig vekst er usikker.

Honorar
Lønnsutgifter
Driftsutgifter
Bruk egenkap./overskudd
Sum driftsresultat

2020
- 8 250 000
7 455 000
1 715 000
- 920 000
0

2021
-9 519 000
7 753 000
1 766 000
0
0

2022
-9 805 000
7 986 000
1 819 000
0
0

2023
-10 099 000
8 225 000
1 874 000
0
0

Daglig leders konklusjon
Konsek Trøndelag vil også i 2019 være i en omstillingsfase etter sammenslåingen. I 2020
skal selskapet tilpasse seg endringene i kommunestrukturen. Selskapet har da gjennomført
en betydelig omstilling, som har pågått over lengre tid og som til tider har vært krevende for
medarbeiderne.
Den nye modellen for honorarberegning vil gi selskapet mulighet for langsiktighet og eierne
forutsigbarhet for utgiftsnivået. Daglig leder anbefaler at styre og eiere slutter seg til
honorarmodellen, og til økonomiplan 2020-2023 med budsjett for 2020.

Honorar 2020-2023 – Konsek Trøndelag
Deltakerkommune
Trøndelag FK
Steinkjer
Stjørdal
Levanger
Orkland
Melhus
Namsos
Verdal
Malvik
Ørland
Indre Fosen
Skaun
Inderøy
Midtre Gauldal
Heim
Frøya
Hitra
Åfjord
Selbu
Overhalla
Frosta
Meråker
Grong
Snåase - Snåsa
Lierne
Høylandet
Flatanger
Osen
Namsskogan
Tydal
Leka
Raarvihke - Røyrvik
Sum

Innb.

2020
458 000 1 680 000
24 569 350 000
23 964 350 000
20 115 340 000
17 547 330 000
16 424 330 000
15 281 330 000
14 943 320 000
13 958 320 000
10 215
***
10 090
***
8 142 270 000
6 785 270 000
6 225 270 000
5 796 240 000
4 962 240 000
4 648 240 000
4 373
***
4 093 240 000
3 845 240 000
2 616 210 000
2 469 210 000
2 400 210 000
2 094 210 000
1 379 150 000
1 268 150 000
1105 150 000
967
***
902 150 000
834 150 000
582 150 000
474 150 000
8 250 000

Honorar
2021
1 730 400
360 500
360 500
350 200
339 900
339 900
339 900
329 600
329 600
309 000
309 000
278 100
278 100
278 100
247 200
247 200
247 200
247 200
247 200
247 200
216 300
216 300
216 300
216 300
154 500
154 500
154 500
154 500
154 500
154 500
154 500
154 500
9 517 200

2022
1 782 312
371 315
371 315
360 706
350 097
350 097
350 097
339 488
339 488
318 270
318 270
286 443
286 443
286 443
254 616
254 616
254 616
254 616
254 616
254 616
222 789
222 789
222 789
222 789
159 135
159 135
159 135
159 135
159 135
159 135
159 135
159 135
9 802 716

2023
1 835 781
382 454
382 454
371 527
360 600
360 600
360 600
349 673
349 673
327 818
327 818
295 036
295 036
295 036
262 254
262 254
262 254
262 254
262 254
262 254
229 473
229 473
229 473
229 473
163 909
163 909
163 909
163 909
163 909
163 909
163 909
163 909
10 096 797

Vedlegg 1 – Honorarmodell med forklaring
Modellen bygger på et fast grunnbeløp, som alle deltakerne skal betale. De minste
kommunene vil bare betale grunnbeløpet, mens kommuner med flere enn 1500 innbyggere
får et tillegg for antall innbyggere. Tillegget øker trinnvis. 1500-300 innbyggere, 3000-6000
innbyggere, 6000-9000 innbyggere osv. Tillegget øker mest på de lavere trinnene og avtar
deretter. Dette for å ta høyde for at kompleksiteten i kommunene øker med folketallet, men
at sammenhengen ikke er lineær. Honorarøkningen avtar mellom trinnene ettersom
folketallet øker, illustrert i figuren:
250000

200000

200000
190000
180000
170000

150000

150000
120000

100000

50000

150000

Fast honorar
Variabelt honorar

90000
60000

0

Modellen gir en kostnadsfordeling som i grove trekk antas å være tilpasset
leveransebehovet. Timeleveransen (se neste side) er beregnet på bakgrunn av erfaringstall
fra Konsek Midt-Norge i perioden 2013-2017.
Med denne honorarmodellen vil det høyeste honoraret i 2020 være lavere enn det høyeste
honoraret i 2018. Minimumsnivået for honorarene er noe høyere enn tidligere minimumsnivå,
i kronebeløp er det likevel snakk om mindre justeringer utover lønns- og prisvekst.
Antall innbyggere
0- 1500
1500-3000
3000-6000
6000-9000
9000-12000
12000-15000
15000-18000
18000-21000
21000 og mer

Fast pris
Kr. 150.000
Kr. 150.000
Kr. 150.000
Kr. 150.000
Kr. 150.000
Kr. 150.000
Kr. 150.000
Kr. 150.000
Kr. 150.000

Variabel pris
Kr 60 000
Kr 90 000
Kr 120 000
Kr 150 000
Kr 170 000
Kr 180 000
Kr 190 000
Kr 200 000

Honorar
Kr 150.000
Kr 210.000
Kr 240.000
Kr 270.000
Kr 300.000
Kr 320.000
Kr 330.000
Kr 340.000
Kr. 350.000

Tabellen på neste side viser hvordan modellen slår ut for den enkelte deltakerkommunen og
størrelsen på den estimerte timeleveransen.

Deltakerkommune
Trøndelag FK
Steinkjer
Stjørdal
Levanger
Orkland
Melhus
Namsos
Verdal
Malvik
Skaun
Inderøy
Midtre Gauldal
Heim
Frøya
Hitra
Selbu
Overhalla
Frosta
Meråker
Grong
Snåase - Snåsa
Lierne
Høylandet
Flatanger
Namsskogan
Tydal
Leka
Raarvihke - Røyrvik

Innbyggere
458 000
24 569
23 964
20 115
17 547
16 424
15 281
14 943
13 958
8 142
6 785
6 225
5 796
4 962
4 648
4 093
3 845
2 616
2 469
2 400
2 094
1 379
1 268
1105
902
834
582
474
Sum

Grunnpris
1 680 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
5 730 000

Variabel pris
0
200 000
200 000
190 000
180 000
180 000
180 000
170 000
170 000
120 000
120 000
120 000
90 000
90 000
90 000
90 000
90 000
60 000
60 000
60 000
60 000
0
0
0
0
0
0
0
2 520 000

Honorar -20
1 680 000
350 000
350 000
340 000
330 000
330 000
330 000
320 000
320 000
270 000
270 000
270 000
240 000
240 000
240 000
240 000
240 000
210 000
210 000
210 000
210 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
150 000
8 250 000

Timeleveranse
1 379
373
373
362
352
352
352
341
341
288
288
288
256
256
256
256
256
224
224
224
224
160
160
160
160
160
160
160

Ny selskapsavtale fra 1.1.2020
Behandles i utvalg
Representantskapet
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
29.04.2019

Saksnr

Torbjørn Berglann
FE - 009
19/61-2

Innstilling til representantskapet
1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Konsek Trøndelag vedtar ny
selskapsavtale for Konsek Trøndelag.
2. Den nye selskapsavtalen gjelder fra 1.1.2020 og avløser gjeldende selskapsavtale.
Vedlegg
Utkast til selskapsavtale fra 1.1.2020
Behandling i styret 05.03.2019
Protokoll
Vedtak som innstilling med presisering av første mulige dato for uttreden. Enstemmig.
Vedtak
Styret slutter seg til utkastet til ny selskapsavtale og legger den fram for representantskapet
med denne innstillingen:
1. Representantskapet anbefaler at deltakerkommunene i Konsek Trøndelag vedtar ny
selskapsavtale for Konsek Trøndelag.
2. Den nye selskapsavtalen gjelder fra 1.1.2020 og avløser gjeldende selskapsavtale.
Saksutredning
Åtte deltakerkommuner går ut av Konsek Trøndelag som en følge av kommunereformen. For
at selskapet skal ha en gyldig selskapsavtale fra 1.1.2020 må selskapsavtalen endres. Det er
nødvendig med endringer i tre av paragrafene:
§1
§4
§ 16

Selskapet. Oppføringen av deltakere må endres.
Eierandeler og innskuddsplikt. Det blir forandringer i eiersammensetningen når
åtte av deltakerkommunene går ut av selskapet. Eierandelen foreslås økt for to av
deltakerne, Orkland og Steinkjer kommune.
Uttreden. Her foreslås tidspunktet for første mulige tidspunkt for uttreden endret fra
1.1.2020.

Endring i §4. Eierandeler og innskuddsplikt
I forbindelse med opprettelsen av selskapet ble eierandelene fordelt etter innbyggertall. Med
kommunereformen øker innbyggertallet i Namsos og Orkland kommuner, slik at de skal ha
ytterligere en eierandel (se under). I utredningen om sammenslåing av sekretariatene ble det
anslått at det nye selskapet har behov for en egenkapital tilsvarende 3 måneders drift, om
lag 2,5 mill kr, som også tilsvarer dagens egenkapital. 100 eierandeler à kr 25.000 er fordelt
som vist under:

Oversikt over fordeling av eierandeler før og etter 1.1.2020

Innbyggertall
0 - 4.999
5.000 – 9.999
10.000 – 14.999
15.000 – 19.999
Mer enn 20.000
Fylkeskommunen
Sum

Eierandeler
pr. deltaker
1
2
4
5
6
30

Til 31.12.19
Ant.
Sum
eiere
eierandeler
22
22
5
10
4
16
2
10
2
12
1
30
36
100

Fra 1.1.2020
Ant.
Sum
eiere eierandeler
16
16
3
6
2
8
4
20
2
12
1
30
28
92

Kommunereformen medfører at Konsek Trøndelag får færre eiere, færre eierandeler og
lavere egenkapital. 10 eierandeler forsvinner ut ved årsskiftet 2019/2020. Det kompenseres
noe ved at kommunene Namsos og Orkland får en ekstra eierandel hver. Egenkapitalen blir
dermed kr 200.000 lavere enn dagens nivå. Dette er uproblematisk, fordi selskapet har
opparbeidet noe egenkapital. Dersom Fosen-kommunene kommer inn fra 2021 vil
eierandelene og egenkapitalen øke til kr 50.000 over dagens nivå.
Endring i § 16. Uttreden
Dagens eiere gikk inn i selskapet 1.1.2018, med 1.1.2020 som første mulige dato for
uttreden. For å gi selskapet god forutsigbarhet mener daglig leder at deltakerne fra 2020 bør
binde seg til selskapet i minimum to år. Første mulige dato for uttreden blir da 1.1.2022.
Daglig leders konklusjon
Forslaget til ny selskapsavtale vil sikre at Konsek Trøndelag har en gyldig selskapsavtale når
kommunereformen trer i kraft, og at selskapet får forutsigbare rammer.

Selskapsavtale
for
Konsek Trøndelag IKS
§ 1 Selskapet
Konsek Trøndelag IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om
interkommunale selskaper.
Selskapet har følgende deltakere:

Flatanger kommune
Frosta kommune
Frøya kommune
Grong kommune
Heim kommune
Hitra kommune
Høylandet kommune
Inderøy kommune
Leka kommune
Levanger kommune
Lierne kommune
Malvik kommune
Melhus kommune
Meråker kommune

Midtre Gauldal kommune
Namsos kommune
Namsskogan kommune
Orkland kommune
Overhalla kommune
Røyrvik kommune
Selbu kommune
Skaun kommune
Snåsa kommune
Steinkjer kommune
Stjørdal kommune
Trøndelag fylkeskommune
Tydal kommune
Verdal kommune
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§ 2 Formål
Selskapets formål er å levere sekretariatstjenester for kontrollutvalg for deltakerne i tråd med
gjeldende lov og forskrift.
Selskapet kan kun drive annen virksomhet, herunder å danne andre selskaper og
sammenslutninger, når dette har til hensikt å fremme hovedformålet.
§ 3 Hovedkontor
Selskapet har kontorsted i Steinkjer og Trondheim kommuner. Hovedkontor er i Steinkjer
kommune.
§ 4 Eierandeler og innskuddsplikt
Selskapets innskuddskapital er fordelt på 92 eierandeler. Hver deltaker plikter å skyte inn kr
25 000 (tjuefem tusen) per andel i tråd med følgende fordeling:
Deltaker
Trøndelag fylkeskommune

Andeler

Deltaker

Andeler

30 Heim kommune

1

Steinkjer kommune

6 Selbu kommune

1

Stjørdal kommune

6 Overhalla kommune

1

Levanger kommune

5 Frosta kommune

1

Orkland kommune

5 Meråker kommune

1

Melhus kommune

5 Grong kommune

1

Namsos kommune

5 Snåsa kommune

1

Verdal kommune

4 Lierne kommune

1

Malvik kommune

4 Høylandet kommune

1

Skaun kommune

2 Flatanger kommune

1

Inderøy kommune

2 Namsskogan kommune

1

Midtre Gauldal kommune

2 Tydal kommune

1

Frøya kommune

1 Leka kommune

1

Hitra kommune

1 Røyrvik kommune

1

Den enkelte deltaker svarer for en andel av selskapets forpliktelser tilsvarende eierandelen.
Selskapet skal opprettholde en egenkapital på et nivå som er hensiktsmessig for å ivareta
selskapets drift.
§ 5 Andre forpliktelser til selskapet
Deltakerne forplikter seg til å kjøpe alle sekretariatstjenester til eget kontrollutvalg fra selskapet.
Deltakernes kjøp av tjenester skal reguleres i egen leveranseavtale som godkjennes av
representantskapet.
Betalingsforpliktelser for den enkelte deltaker som følge av leveranseavtale fastsettes av
representantskapet for ett år av gangen.
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§ 6 Representantskapet
Representantskapet er selskapets øverste myndighet. Deltakerne velger én (1) representant
hver, med minst ett personlig varamedlem i tråd med reglene i lov om interkommunale
selskaper.
Hver representant har et antall stemmer tilsvarende eierandel slik fastsatt i § 4.
Representantskapet velger selv leder og nestleder.
Oppnevning av representantskapet følger kommunevalgperioden.
§ 7 Representantskapets møter
Representantskapets leder innkaller til representantskapsmøte minst én gang per år.
Innkalling til representantskapsmøte skal skje i tråd med de frister som gjelder i Lov om
interkommunale selskaper. Både innkalling og protokoll skal sendes representantskapets
medlemmer og deltakerne.
Følgende saker skal årlig behandles av representantskapet:
1. Årsmelding og regnskap.
2. Tilskudd fra deltakerne for påfølgende år.
3. Budsjettrammer og økonomiplan.
Følgende beslutninger ligger til representantskapet og behandles ved behov:
1. Valg av styre.
2. Valg av valgkomité.
3. Valg av revisor.
4. Langsiktig strategi for selskapet
5. Låneopptak
6. Spørsmål om stiftelse, kjøp eller deltakelse i andre selskaper, samt inngåelse av
langsiktige samarbeidsavtaler av økonomisk betydning.
Møtelederen skal sørge for at møter i representantskapet avvikles i tråd med reglene om
vedtaksdyktighet, møteplikt, møterett, møteledelse og møteprotokoll og øvrige bestemmelser
i lov om interkommunale selskaper.
Vedtak i representantskapet fattes med flertall av de avgitte stemmer, og ellers i tråd med lov
om interkommunale selskaper.
§ 8 Valgkomité
Representantskapet skal nedsette en valgkomité og vedta instruks for valgkomiteen.
Valgperioden følger valgperioden til representantskapet. Styret fremmer innstilling på
valgkomité og godtgjøring til denne. Valgkomiteen skal bestå av minst 3 medlemmer, og ha
en sammensetning som representerer bredden av selskapets deltakere.
Valgkomiteen fremmer begrunnet forslag om valg av styre, leder og nestleder i
representantskapet og godtgjøring til styret.
3

§ 9 Styret
Styret i selskapet består av seks (6) medlemmer med tilsvarende antall varamedlemmer i
rekkefølge valgt av representantskapet, og ett (1) medlem med personlig varamedlem som
velges av de ansatte.
Med unntak av representant valgt av de ansatte velges styrets medlemmer for to år, der tre
medlemmer velges hvert år. Varamedlemmer oppnevnes for ett år.
Representantskapet velger årlig styreleder og nestleder blant styrets medlemmer.
Representantskapet fastsetter godtgjøring til styret, etter innstilling fra valgkomiteen.
§ 10 Styrets arbeid
Styremøter avvikles i tråd med reglene i lov om interkommunale selskaper.
Styret skal hver valgperiode fastsette en styreinstruks og en instruks for daglig leder,
inkludert eventuell delegasjon av rett til å tegne selskapets firma.
Styret skal årlig evaluere eget arbeid. Oppsummering av denne evalueringen skal forelegges
valgkomiteen.
§ 11 Daglig leder
Daglig leder ansettes av styret.
Daglig leder har ansvar for selskapets daglige drift innenfor den instruks som fastsettes av
styret.
§ 12 Låneopptak og garantistillelse
Representantskapet vedtar rammer for virksomhetens låneopptak, begrenset oppad til kr.
2 000 000.
§ 13 Arbeidsgiveransvar
Styret har arbeidsgiveransvaret for de personer som til enhver tid er ansatt i virksomheten.
Arbeidstakernes rettigheter etter lov og avtaleverk skal i sin helhet ivaretas av styret.
Selskapet skal være tilknyttet arbeidsgiverorganisasjon med tariffavtale. Selskapet skal være
medlem av tjenestepensjonsordning med vilkår tilsvarende kommunalt ansatte.
Styret selv ansetter daglig leder og fastsetter lønn til daglig leder.
§ 14 Regnskap og revisjon
Styret har plikt til å sørge for regnskapsføring i tråd med lov og forskrift, og at det foretas
revisjon av selskapet.
Regnskap skal føres etter regnskapsloven, og fastsettes av representantskapet. Selskapets
regnskap skal revideres av statsautorisert, registrert revisor eller av kommunal revisor.
Revisor velges av representantskapet.
§ 15 Endring av selskapsavtalen
Selskapsavtalen kan endres i tråd med reglene i lov om interkommunale selskaper.
§ 16 Uttreden
Den enkelte deltaker kan med ett års skriftlig varsel si opp sitt deltakerforhold i selskapet og
kreve seg utløst i tråd med reglene i lov om interkommunale selskaper. Uttreden vedtas av
kommunestyret eller fylkestinget selv. Avtalen kan ikke sies opp med virkning før 1.1.2021.
Ved uttreden skal deltaker betales tilbake sin relative andel av egenkapitalen, i tråd med
fordelingen av andeler fastsatt i § 4, begrenset oppad til deltakerens innskutte kapital.
4

§ 17 Oppløsning
Selskapet kan oppløses etter reglene i lov om interkommunale selskaper dersom deltakerne
er enige om det.
§ 18 Voldgift
Eventuell tvist om forståelsen av selskapsavtalen og om fordeling av utgifter eller i
forbindelse med det økonomiske oppgjøret etter oppløsning, avgjøres endelig av en
voldgiftsnemnd på tre medlemmer som oppnevnes av fylkesmannen, om ikke annen ordning
følger av lov eller forskrift.

Vedtatt av kommunestyret i deltakerkommunene innen 1.7.2019.
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Valg
Behandles i utvalg
Representantskapet
Saksbehandler
Arkivkode
Arkivsaknr

Møtedato
29.04.2019

Saksnr
04/19

Torbjørn Berglann
FE - 030, TI - &15
19/76-1

Innstilling til representantskapet
Til styret velges:
• Inga Balstad, gjenvalg
• Jan Ole Sund, gjenvalg
• Erik Seem, gjenvalg
Som varamedlemmer i rekkefølge velges:
1. Liv Hjørdis Thun, gjenvalg
2. Hans-Fredrik Donjem, gjenvalg
3. Karin Bjørkhaug, gjenvalg
4. Skjalg Åkerøy, ny
5. Steinar Berdal, gjenvalg
6. ***

Vedlegg
Valgkomiteens innstilling

Saksutredning
Styresammensetning og valg til styret er regulert i selskapsavtalen, §§ 8-9. Styret består av
sju medlemmer, der ett medlem er valgt av de ansatte. Valgkomiteen skal i henhold til
instruks for valgkomiteen legge fram en begrunnet innstilling for representantskapet om valg
av styremedlemmer og styrets godtgjøring.
Representantskapet skal årlig velge styreleder og nestleder blant styrets medlemmer.
Styret i Konsek Trøndelag har siden 1.9.2017 hatt denne sammensetningen:
Navn
Gunnar Alstad
Inga Balstad
Jan Ole Sund
Sigrid Johannessen
Oddlaug B.Brekken
Erik Seem
Einar Sandlund *
Liv Hjørdis Thun
Helge Bjørn Bæverfjord
Hans-Fredrik Donjem
Karin Bjørkhaug
Line Merete Elvrum
Steinar Berdal
Jorunn Sund *
*Valgt av ansatte

Funksjon
Leder
Nestleder
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
Medlem
1.vara
2.vara
3.vara
4.vara
5.vara
6.vara
Vara

Valgt for:
2 år
1 år
1 år
2 år
2 år
1 år
2 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
1 år
2 år

Valgkomiteens innstilling er vedlagt saken. Valgkomiteen vil legge fram en komplett liste over
varamedlemmer i møtet.
Godtgjøringen til styret foreslås uendret.

Her er valgkomiteen sin innstilling.
Leder: Gunnar Alstad, 1 år igjen
Nestleder: Inga Balstad, 2 år,gjenvalg
Sigrid Johannessen, 1 år igjen
Jan Ole Sund, 2 år ,gjenvalg
Oddlaug B. Brekken, 1 år igjen
Erik Seem, 2 år gjenvalg
Vara:
1. Liv Hjørdis Thun, gjenvalg
2. Hans-Fredrik Donjem, gjenvalg
3. Karin Bjørkhaug, gjenvalg
4.Skjalg Åkerøy, ny
5. Steinar Berdal, gjenvalg
6. ***
Foreslår godtgjørelse- uendret.

Med vennlig hilsen
Trine Haug

FROSTA KOMMUNE
Trine Haug
Ordfører
Tlf:74808801/47665031
http://www.visitfrosta.no/

