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1. INNLEDNING.
Frosta kommune og Stjørdal kommune har en intensjon om å slå seg sammen og etablere en ny
kommune fra og med 1.1.2020.
Den fremforhandla intensjonsavtalen skal endelig behandles i de respektive kommunestyrene.
Avtalen trer i kraft når kommunestyrene har vedtatt likelydende avtaler innen 1.juli 2016.
Avtalen skal ikke være til hinder for at flere kommuner eller deler av en kommune skal kunne slutte
seg til den og bli en del av den nye kommunen.

2. PRINSIPPER FOR SAMMENSLÅINGSPROSESSEN.
Kommunene Frosta og Stjørdal er ulike, men allikevel likeverdige. En helt ny kommune skal etableres,
driftes og videreutvikles med utgangspunkt i de to kommunenes styrke og særegenheter. Lokal
identitet og nærdemokrati skal gis høy prioritet. Samarbeidet om bygging av en ny og framtidsrettet
kommune skal preges av likeverdighet, raushet og forståelse for hverandres ståsted. Bærekraft skal
ligge til grunn for utviklingen i den nye kommunen.
Så snart kommunene har fattet vedtak om sammenslåing, skal det nedsettes ei fellesnemd med eget
mandat. Fellesnemda skal benevnes styre for den nye kommunen.

3. KOMMUNENAVN OG SYMBOLER.
Navnet på den nye kommunen skal være Værnes.
Kommunestyret er kommunens øverste politiske organ.
Etter at søknad om kommunesammenslåing er sendt, vil det bli startet en prosess for utarbeidelse av
nytt kommunevåpen, ordførerkjede og grafisk profil. Felesnemda får i ansvar å utarbeide forslag
etter en prosess

4. GEOGRAFI OG BEFOLKNING.
Den nye kommunen vil ha et samla areal på 1014,52km2.
Befolkningen pr.1.1 2016 er på 25939.

5. MÅL FOR DEN NYE KOMMUNEN.
- Legger til rette for en god og offensiv nærings og samfunnsutvikling basert på lokale fortrinn og
skape attraktive bo- og arbeids -og fritidsområder i alle deler av kommunen.
- Er nyskapende og gir gode og lett tilgjengelige tjenester til innbyggere og næringsliv.
- Er en sterk og interessant samarbeidspartner i samhandling med andre samfunnsaktører.
- Har sterke og kompetente fagmiljøer.
- Fører en god arbeidsgiverpolitikk og er en attraktiv arbeidsgiver.
- Har en kostnadseffektiv drift.
- Har en politisk deltakelse som representerer hele kommunen.
- Har et attraktivt lokaldemokrati med tydelige organer for medvirkning.
- Med Værnes kommune sin nærhet til Trondheimsregionens utviklingskraft, skal kommunen ta en
aktiv tilretteleggerrolle for nærings- og samfunnsutvikling.

6. PRINSIPPER FOR POLITISK STYRING OG ORGANISERING.
- Værnes kommune skal ha formannskapsmodellen etter Kommunelovens §8 som styringsform.
- Kommunestyret i den nye kommunen skal ha 41 medlemmer og formannskapet skal ha 11
medlemmer.
- Samtidig som det vedtas å søke om sammenslåing, vedtar kommunestyrene i Frosta og Stjørdal å
nedsette ei fellesnemd. Fellesnemda oppnevnes i medhold av inndelingslovens § 26. Fellesnemda
skal bestå av 11 personer, henholdsvis 4 fra Frosta og 7 Fra Stjørdal. Medlemmene blir valgt av og
blant medlemmene i kommunestyrene. Fellesnemnda velger selv leder og nestleder.
- Fellesnemnda skal forberede oppstart av den nye kommunen Værnes, mens kommunestyrene skal
stå for drift inntil avvikling av de gamle kommunene.
- Det skal opprettes et partssammensatt utvalg med ansvar for å drøfte arbeidsgiverspørsmål knyttet
til forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalget skal gi uttalelse i
saker som vedrører overordnede personalpolitiske spørsmål, retningslinjer og planer i forbindelse
med kommunesammenslåingen. Fra arbeidsgiversiden skal partssammensatt utvalg bestå av
fellesnemnda. Fra arbeidstakersiden oppnevner de ansatte 3 medlemmer hvorav arbeidstakere fra
begge kommuner skal være representert.

Oppsummering av fellesnemdas mulige oppgaver:


Samordne og forberede sammenslåing av kommunene








Partssammensatt utvalg (Administrasjonsutvalg)
Oppretting av eventuelle andre organ for å sikre gjennomføring av
kommunesammenslåingen
Forberedende arbeid med økonomiplan og budsjett for første driftsår (2020) for den nye
kommunen etter iverksetting av sammenslåing
Andre arbeidsoppgaver og fullmakter for nemda fastsatt av kommunestyrene.
o Evt. ansette rådmann i den den nye kommunen
o Engasjere/tilsette revisor etter innstilling fra kontrollutvalgene. Fullmakt til å
videreføre deltakelse i interkommunalt samarbeid om revisjon.
o Eventuell delegering til arbeidsutvalg til å gjøre vedtak i enkeltsaker som ikke er av
prinsipiell art
Funksjonstiden for fellesnemda går ut når det nye kommunestyret er konstituert etter
reglene i inndelingslovens § 27.
Det vil si at i mellomperioden Oktober – Desember 2019, etter valget i 2019 så fungerer de
tidligere valgte representantene i gamle utvalg inntil de nyvalgte konstitueres og er operative
i ny politisk organisering i Værnes kommune fom. 1.1.2020. Deres ansvar og fullmakter er
likevel avgrensa til det som er nødvendig for å avslutte virksomheten i de eksiterende
enhetene. Jfr. inndelingslovens § 27, 2. ledd.

Det prøves ut en modell med tettstedsutvalg som nærdemokratisk ordning, med delegert myndighet
ihht Plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-12 knyttet til arealforvaltning for de to tidligere
kommunene Frosta og Stjørdal. Dette omfatter å sende reguleringsplaner ut på høring, og ha
myndighet til å vedta mindre reguleringsplaner som er i samsvar med overordna arealdel eller
kommunedelplan.
Innen 1.1.2019. skal det foreligge forslag fra fellesnemda til ny politisk organisering, antall utvalg/råd,
navn, oppgaver, antall medlemmer, og nytt delegeringsreglement for Værnes kommune. Det nye
kommunestyret for Værnes kommune vedtar endelig politisk organisering og nytt
delegeringsreglement.

7. ADMINISTRATIV ORGANISERING.
Værnes kommune skal være en kompetansearbeidsplass med sterke og solide fagmiljøer.
Kommuneadministrasjonen skal organiseres slik at det tas hensyn til dette.
Den administrative organiseringen skal i hovedsak følge sektorprinsippet, men det skal legges til rette
for tverrfaglig samhandling.
Det e viktig at beslutninger treffes på lavest mulig nivå.

8. TJENESTETILBUDET.
8.1 Lokalisering.
En rasjonell, effektiv og publikumsrettet tjenesteproduksjon opprettholdes lokalt. Innbyggerne skal i
hovedsak få dekket sine behov for kommunale tjenester der de bor.
Politisk og administrativ toppledelse skal samlokaliseres i kommunens sentrum – Stjørdal.
Det er et mål å samlokalisere øvrige sektorovergripende funksjoner for å samle fagmiljø og utnytte
stordrift. Funksjonene skal lokaliseres i de gamle kommunene på en slik måte at fordelingen av
arbeidsplasser mellom kommunene blir balansert. Formålet er å sikre at det fortsatt er
arbeidsplasser på dagens nivå i de tidligere kommunene sine rådhus.

8.2 Barnehager.
Kommunesammenslutningen i seg selv vil ikke føre til endringer i barnehagestrukturen. Værnes
kommune skal ha full barnehagedekning, og foreldrene vil stå fritt til å søke et barnehagetilbud der
de måtte ønske. Det er ei målsetting at det skal være geografisk samsvar mellom barnehagetilbudet
og bosetting.

8.3 Skole.
Kommunesammenslutningen i seg selv vil ikke føre til endringer i skolestrukturen. I Værnes
kommune skal skolene være inkluderende fellesskap hvor alle elevene får brukt evnene sine. Skolene
skal ha ressurser, kompetanse og lokaler som gjør dette mulig.

8.4 Pleie og omsorg.
Værnes kommune skal ha tilbud innen pleie og omsorg plassert i sitt nærmiljø. Spesialisttjenester
som er på Frosta i dag skal i størst mulig grad opprettholdes, samtidig som effekten av større fagmiljø
og kompetansetilgang må utnyttes til alles fordel. Felles organisering og samordning av
administrative ressurser skal sike gode tjenester. Det skal legges vekt på at innbyggerne skal kunne
bo hjemme så lenge som mulig.
Værnes kommune skal være i front nasjonalt når det gjelder velferdsteknologi. Stjørdal kommune
deltar i forsøksordning med statlig finansiering av omsorgstjenester. Dette gjør at det er behov for
videre utredning av de økonomiske forhold knytta til pleie og omsorgssektoren i Værnes kommune.

8.5 Helse og sosialtjenester.
Helse og sosialtjenestene/NAV skal ivareta nærhet til tjenestene for innbyggeren. Tjenester som
fastleger, fysioterapi, helsestasjoner og tannhelse opprettholdes på Frosta. Kommunen skal ha fokus
på forebyggende arbeid og vil utprøve alternative organiseringer for å nå ei slik målsetting.

8.6 Tekniske tjenester.
I den nye kommune er forvaltningsoppgaver og myndighetsutøvelse samlet i større fagmiljøer, mens
drift og vedlikehold foregår der bygg og anlegg ligger.

8.7 Landbruksforvaltning og miljø.
Værnes kommune skal ha en sterk landbruks- og miljøforvaltning med solid lokalkunnskap i et bredt
fagmiljø som yter gode tjenester til innbyggerne. Det er viktige synergimuligheter mellom
landbruksmiljøet på Frosta og i Stjørdal ift videre utviklingsmuligheter
Landbruks- og miljøforvaltningen legges til Frosta. Kommunen skal sikre kulturlandskap og jordvern.

8.8 Kultur, Idrett og frivillige organisasjoner.
Frosta kommune og Stjørdal kommune har et variert kulturliv med et mangfold av frivillige lag og
organisasjoner, etablerte institusjoner og arrangement. Værnes kommune skal videreutvikle
mangfoldet og skal fremstå som en sterk kulturkommune. Kommunen har som mål å gi de frivillige
organisasjonene vilkår minst like gode som de er i dag. Biblioteket og ungdomsklubb opprettholdes
på Frosta på dagens nivå.
Kimen Kulturhus som regionalt tilbud og Magnushallen som lokal kulturarena i den nye kommunen
Værnes kommune vil være rik på historiske kulturelementer som skaper identitet i den nye
kommunen. Frostatinget representerer den tidligste lovtradisjon i Norge, og den nye kommunen vil
utvikle området rundt Logtun på Frosta fram mot 750-års jubileet for Kong Magnus Lagabøtes
landslov i 2024. Frostating som tingsted har potensiale til å komme inn på Unescos verdensarvliste på
linje med Thingvellir på Island. Værnes kommune har en klar ambisjon om å videreutvikle en strategi
med utgangspunkt dette. Sammen med det unike og flotte bergkunstmuseet i Hegra, som er et av
Nord- Europas største bergkunstfelt vil dette være et prioritert satsingsområdet.
Værnes kommune skal sikre idrettslagene trygge og sikre rammevilkår, slik at de kan rekruttere godt
til frivillige verv og oppgaver og skape gode arenaer for innbyggerne.
Kommunen vil også satse på å utvikle øvrige viktige kulturelement som:





Tautra
Hegra festning
Steinvikholmen
Værnes kirke

8.9 Kirken.
Kommunene har et økonomisk ansvar for drift og investeringer i Den Norske Kirke. Det er et mål at
kirken skal ha ei økonomisk utvikling tilsvarende tjenestetilbudet i Værnes kommune. Fellesnemnda
drøfter framtidig organisering med de kirkelige fellesrådene.

8.10 Servicekontor.
Værnes kommune skal ha et høyt servicenivå og en god dialog med brukerne av alle tjenester. De
kommunale servicetjenestene blir i økende grad digitalisert og blir gjort tilgjengelig på nett.
Innbyggere som ikke har anledning til å bruke de digitale løsningene, skal få den hjelpen de trenger
på servicekontorene i rådhusene i de tidligere kommunene.

8.11 Interkommunalt samarbeid.
Både Frosta og Stjørdal kommune deltar i et omfattende interkommunalt samarbeid i
Værnesregionen. Stjørdal er vertskommune for ca. 175 ansatte. De tjenestene som utføres gjennom
interkommunalt samarbeid er helt sentrale for at kommunene skal fungere og levere tjenester til
innbyggerne. Spesielt innen helse vil det bli ei utfordring med samkjøring da Frosta har knyttet seg
opp i mot Samkommunen Levanger/Verdal og Stjørdal er en del av Værnesregionens sitt samarbeid
innen helse og omsorg.

Det er en målsetting at folkevalgte organer i Værnes kommune skal ha mest mulig styring og kontroll
over tjenesteproduksjonen som i dag inngår i det interkommunale samarbeidet.
For kommuner som i dag inngår i det interkommunale samarbeidet og ikke blir en del av Værnes
kommune, kan kjøp av tjenester være et alternativ for å opprettholde tilbud til innbyggerne der det
ikke vil være formålstjenlig å videreføre dagens organisering.
Antall arbeidsplasser i kommunehuset på Frosta skal i framtiden minst være på dagens nivå.
Landbruk, miljøforvaltning, sentralbord og eget servicekontor skal lokaliseres til Frosta.
Stjørdal og Frosta ønsker de øvrige Værnesregionkommunene inn i en ny felles kommune. Hvis man
allikevel ikke oppnår frivillig tilslutning av andre kommuner innen utgangen av 2016 til Værnes
kommune, skal fellesnemda i 2017 foreta en ny vurdering av de tjenester som er lokalisert i de
øvrige kommunene. Dersom denne vurderingen medfører en endring blir tjenestene lokalisert til
Frosta.

8.12 Eierskap – Andre forhold.
Den nye kommunen skal overta de tidligere kommunens eierandeler i interkommunale selskap (IKS)
og aksjeselskap (AS). Det skal foretas en gjennomgang av eierinteressene i selskapene og
forvaltningen av disse. Den nye kommunen vil utvikle en strategi for forvaltning av eierinteresser.

9. SAMFERDSEL/INFRASTRUKTUR.
For å knytte de to kommunene nærmere sammen vil kommunen prioritere:





Bredbånd i hele kommunen
Oppgradering av Fv753 til gulstripestandard (bredde, kurvatur, akseltrykk osv)
Felles strategi for E6 og Jernbane som knytter kommunen sammen bedre og korter ned
reisetid og reduserer avstandsopplevelsen.

10. NÆRING- OG TETTSTEDSUTVIKLER
Værnes kommune skal være en samfunnsutvikler som utnytter regionens vekstmuligheter til
verdiskapning i hele kommunen.
Kommunen skal være en tydelig aktør i Midt-Norge og jobbe offensivt inn mot kunnskapsmiljø og
regionale og statlige næringsaktører. Fortsatt deltakelse i regionsamarbeidet i Trondheimsregionen
er derfor viktig.
Utnytte styrkene i de ulike stedene og områdene til det beste for hele kommunen.
Skape gode og attraktive bo- og oppvekstmiljø i hele kommunen.
Skape flere arbeidsplasser ved å være en næringsvennlig og attraktiv kommune for lokalt, regionalt,
nasjonalt og internasjonalt næringsliv.
Være en motor i utviklingen av et mangfoldig og variert kulturtilbud i alle deler av kommunen som
stimulerer og utvikler både det frivillige og profesjonelle kulturlivet.
Potensialet innen landbruk og reiseliv skal utvikles og prioriteres.
Sikre en samordnet, effektiv og bærekraftig arealutnyttelse.
Sørge for et godt kollektivtilbud i kommunen.
Kommunen skal etablere et felles næringsapparat slik at en helhetlig næringspolitikk med grunnlag i
Strategisk næringsplan for VR kan bygges videre på, og intensiveres.
Kommunen skal gi regionen et samlet ansikt utad og bygge videre på Værnesregionens allerede gode
omdømme.

11. ØKONOMIFORVALTNING.
Den nye kommunens økonomi skal være i balanse og forbli solid i et langt perspektiv. Kommunen må
sikre seg et forsvarlig økonomisk handlingsrom for å sikre gode tjenester til innbyggerne i framtiden.
Kommunen skal ha som målsetting å betale ned på gjeld med avdrag som er lik eller større enn
avskrivninger.

Fellesnemda skal vurdere harmonisering av, og nivået på, egenbetaling for tjenester, avgifter samt
eiendomsskatt og omfanget av dette. Harmonisering av avgifts- og skattenivået startes så snart som
mulig etter inngåelse av intensjonsavtale for å sikre gradvis tilpasning. Ved en sammenslåing av kun
Frosta og Stjørdal kommuner skal den nye kommunen ikke basere seg på eiendomsskatt.
Fra inngåelse av denne avtalen, vil større prosjekt som ikke ligger inne i kommunenes
økononomiplan2016-2019 legges fram til drøfting i fellesnemda.
Engangsstøtte som ikke går med i sammenslåingsprosessen vurderes benyttet til:





Næringsutvikling
Stedsutvikling
Kulturutvikling
Kompetanseutvikling

12. KOMMUNEN SOM ARBEIDSGIVER.
Ansatte som berøres av kommunesammenslåingen gis en ansettelsesgaranti i Værnes kommune.
Kommunesammenslåingsprosessen skal ivareta de ansatte på en god måte.
Værnes kommune skal fremstå som en attraktiv arbeidsgiver som gir vekst- og utviklingsmuligheter
for den enkelte ansatte og for organisasjonen samlet.
I Værnes kommune skal det utvikles en god og helhetlig arbeidsgiverpolitikk som setter gode ledere
og medarbeidere i sentrum, og ser de menneskelige ressursene som grunnlaget for utvikling av gode
tjenester for innbyggerne, besøkende og næringsdrivende.
Gjennom Værnes kommunes arbeidsgiverpolitikk skal man sikre evnen til rekruttering, utvikle og
beholde medarbeidere, samt styrke utvikling og nyskaping. Arbeidsgiverpolitikken bygger på
hovedavtalens mål om samarbeid, medbestemmelse og medinnflytelse – og bidrar til å skape en
omstillingsdyktig og serviceinnstilt kommune.
Være god på å tilrettelegge for praksisplasser og lærlinger
Kommunen har et stort behov for arbeidskraft og kompetanse. Det er viktig å legge forholdene til
rette slik at arbeidstakerne ønsker å fortsette å jobbe i den nye kommunen. Noen medarbeidere vil
få nye oppgaver og nytt arbeidssted. Gode prosesser skal sikre at ansatte blir hørt og bidrar til
nødvendig omstilling.
Fellesnemnda anbefales å inngå omstillingsavtale med de ansatte sine organisasjoner. Denne avtalen
kan inneholde selve endringsprosessen, partssammensatte utvalg, frikjøp av tillitsvalgte, spørsmål
om lønn og arbeidsvilkår og en eventuell garanti mot å bli oppsagt.

13. INVOLVERING OG INFORMASJON.
Fellesnemda skal utarbeide en kommunikasjonsstrategi for sammenslåingsprosessen. Videre skal
fellesnemda legge til rette for god informasjonsflyt og sikre god innflytelse for innbyggerne og
ansatte. Kommunens innbyggere skal holdes løpende orientert om sammenslåingsprosessen og det
nye kommunestyrets løpende arbeid.

14. Vedlegg.
14.1 Gjeldsoversikt.
FROSTA KOMMUNE
Fordeling gjeld - 1000 kr
Selvbærende gjeld selvkostområder
Selvbærende gjeld andre områder
- Tomter
- Boliger
Lån til videreutlån
Ubrukte lånemidler
Lån øvrig tjenesteproduksjon
Sum langsiktig gjeld
Lån øvrig tjenesteprod pr. innb. (i 1000 kr)
Sum langsiktig gjeld pr.innb. (i 1000 kr)

Innbyggertall:
2631
31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019
23 454
25 130
28 119
28 119
28 119
28 119
25 833
30 112
28 962
27 812
26 662
25 512
2 921
3 847
3 697
3 547
3 397
3 247
22 912
26 265
25 265
24 265
23 265
22 265
13 140
16 735
20 235
19 735
19 235
18 735
13 887
14 903
0
0
0
0
104 330
105 447
120 294
124 081
132 808
135 035
180 644
192 327
197 610
199 747
206 824
207 401
39,65
40,08
45,72
47,16
50,48
51,32
68,66
73,10
75,11
75,92
78,61
78,83

14.2 Kommunale garantier.
Frosta:

Stjørdal:

Gitt overfor - navn
Tussilago barnehage
Innherred Renovasjon
Stjørdal Golfklubb
Stjørdal Barnehage
Tangmoen IL
Hegra IL
Selbuskogen Skisenter AS
Remyra IL
NAF Motorsport Trøndelag
Blues in Hell
Stjørdals-Blink fotball
Stjørdal Kulturutvikling AS, byggelån *
Budstikka Media BA
Trondheimsfjorden InterK. Havn

Sum garantiansvar

Beløp pr
31.12.15

Beløp pr Utløper
31.12.14
år

384 025
28 939 718
1 979 000
5 100 000
3 835 231
4 401 216
3 764 000
1 009 172
227 752
122 994
5 528 796
415 000 000
0
45 600

445 469
27 814 016
1 979 000
5 400 000
4 500 000
0
3 564 000
2 370 662
276 866
140 640
5 528 778
441 250 000
165 211
60 800

470 337 504

493 495 442

2029
2021
2032
2034
2028
2024
2020
2015
2026
2015
2015
2018

14.3 Investeringsoversikt for økonomiplanperioden 2016-2020
Frosta

Budsjettversjonsrapport: Kommunestyrets endelige
budsjett
----

----

-

-

2016

2017

2018

2019

-

Netto investering i konsekvensjustert budsjett
Sum investeringer fra nye tiltak
Sum fond
Sum bruk av driftsmidler
Sum lån
Sum tilskudd

0

0

0

0

15 719 000

12 478 500

18 631 000

9 131 000

-570 000

-600 000

-600 000

-600 000

0

0

0

0

-13 182 000

-10 036 000

-14 976 000

-8 476 000

0

0

0

0

-1 967 000

-1 842 500

-3 055 000

-55 000

0

0

0

0

Sum renter og avdrag

68 865

744 449

1 463 901

2 303 541

Sum andre driftskonsekvenser

19 900

19 900

-384 941

-1 073 258

Netto driftskonsekvenser

88 765

764 349

1 078 960

1 230 283

15 719 000

12 478 500

18 631 000

9 131 000

Alternativ 2 - Investeringstilskudd kirke

400 000

100 000

100 000

100 000

Biler hjemmesykepleie

550 000

275 000

275 000

275 000

Egenkapitalinnskudd KLP

570 000

600 000

600 000

600 000

Erverv av veigrunn

150 000

0

0

0

FO 1.12.15 Skilting av veier i forbindelse med

250 000

250 000

0

0

Sum annet
Netto finansiering

-

Valgte tiltak
-

Usorterte tiltak

adresseringsprosjektet
Industriområdet Vikaleiret - Overvann

1 000 000

0

0

0

Inngjerding Borglia barnehage

275 000

0

0

0

Investeringer IT - Værnesregion 2016

656 000

656 000

656 000

656 000

Ny traktortilhenger

125 000

0

0

0

Omsorgsboliger - utbygging 10-12 enheter/Helsehus

200 000

500 000

1 000 000

6 500 000

Overvann Frosta skole

375 000

0

0

0

Prosjektledelse Bredbånd

160 000

160 000

0

0

Sentrumsutvikling, Park

625 000

0

0

0

SP Elvarheim PU-boliger utredning/prosjektering

250 000

0

0

0

SP Investeringsramme - Avløp 2016-2019

1 000 000

1 000 000

1 000 000

1 000 000

SP Ny kommunal barnehage Alt 2. ca 600-700 m2

2 000 000

8 000 000

15 000 000

0

SP Nyasfaltering veger, ny veg Skaret videreføre plan 2015-

1 250 000

937 500

0

0

4 000 000

0

0

0

633 000

0

0

0

1 250 000

0

0

0

2018
Startlån 2016
Utbygging nytt lagerbygg tilknyttet kirke
Uteområde Frosta skole

Stjørdal

Investeringer budsjettskjema 2B_etter vedtak 17.desember 2015:

15. Signering av avtalen

Trine Haug
Ordfører, Frosta

Ivar Vigdenes
Ordfører, Stjørdal

Johan Petter Skogseth

Ole Hermod Sandvik

Stig Morten Skjæran

Joar Håve

