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Saknr: 112/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
25.09.2014
Saksbehandler:
Frida Hanø Kvingedal

Arkivsaksnr:
14/1121
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
112/14
Kommunestyret

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.08.14

Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 28.08.14 godkjennes som framlagt.
Vedlegg:
Protokoll fra møte 28.08.14.

Sak nr:
112/14
Gradering:

25.09.2014

Saknr: 113/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
25.09.2014
Saksbehandler:
Torbjørn Berglann

Arkivsaksnr:
14/712
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
70/14
Kommunestyret
113/14
Kommunestyret

Sak nr:
113/14
Gradering:

19.06.2014
25.09.2014

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJON - HELHETLIG INNSATS OVERFOR BARN OG UNGE

Innstilling:
1.

2.

Kommunestyret merker seg rapportens konklusjon og anbefalinger vedrørende behovet for
kompetanse i oppvekstsektoren og ber rådmannen legge fram en sak i løpet av høsten om hvordan
kompetansenivået i sektoren kan heves.
Kommunestyret tar rapportens øvrige konklusjoner og anbefalinger til orientering.

Kommunestyret den 19.06.2014 sak 70/14
Saken ble trekt under godkjenning av sakslista. Bakgrunn: Rapporten ikke vedlagt.
Saksopplysninger:
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget.
Kommunalsjef for oppvekst orienterte om kommunens oppfølging av rapporten.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Saksutredning
Kontrollutvalget i Frøya kommune bestilte i sak 06/13 en forvaltningsrevisjon av kommunens innsats for et
helhetlig tjenestetilbud for barn og unge i en utsatt situasjon. Revisjonen la fram en prosjektskisse for utvalget i
sak 13/13 og en prosjektplan i sak 34/13, som utvalget sluttet seg til.
Revisjonen har belyst to problemstillinger. Den ene omfatter planer, rutiner og forebyggende tiltak for barn og
unge i en ”utsatt situasjon”. Problemstilling to omfatter samarbeid mellom de ulike delene av tjenesteapparatet,
som i denne sammenhengen er Sistranda barne- og ungdomsskole, Nordskag oppvekstsenter, Nesset barnehage,
barneverntjenesten, helsestasjon og skolehelsestjeneste, PPT, SLT-koordinator og lensmann.
I rapporten brukes begrepet ”utsatt situasjon”om barn og unge (…) med lærevansker, med
adferdsproblemer, med psykiske vansker, med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser,
med rusproblematikk, og barn
og unge som har vært utsatt for omsorgssvikt eller vold, m.m. (NOU: 2009- 22)
Et fellestrekk for disse personene er at de trenger tilbud fra minst to av de aktuelle tjenestene.
I den første problemstillingen spør revisjonen om Frøya kommunes tjenester for barn og unge har etablert
planer, rutiner og forebyggende tiltak for de som er i en ”utsatt situasjon”. Revisjonen konkluderer med at
kommunen har en plan for tidlig innsats. Planen omfatter flere tiltak, som skal vurderes og rapporteres årlig.

Saknr: 113/14
Frøya kommune mangler formalkompetanse i viktige funksjoner i barnehage, skole og hjelpetjenester og det er
vanskelig å få søkere til disse stillingene. Det fører til at flere barnehager har dispensasjon fra
kompetansekravene. Revisjonen peker på at skolestrukturen er desentralisert og at der elevtallsveksten vil
være størst i årene framover, vil det være mest utfordrende å tilfredsstille kompetansekravene. Revisjonen har
inntrykk av at medarbeiderne har muligheter for å ta videreutdanning.
I rapporten står det at barnehagene og skolene har tatt i bruk ulike verktøy for å jobbe forebyggende, blant annet
deltar kommunen i flere prosjekt og har ulike hjelpemidler for å avdekke situasjonen. Revisjonen mener at
Frøya kommune må være målrettet i bruken av de ulike verktøyene og vurdere nytten av disse. Skolene og
barnehagene har satset på språk- og begrepsutvikling, blant annet med henblikk på minoritetsspråklige. Frøya
kommune har en høyere andel elever med minoritetsspråklig bakgrunn enn Sør-Trøndelag og landet ellers.
Samtidig går andelen som får særskilt norskopplæring ned i kommunen. Frøya kommune har også lavere andel
elever som får morsmålsundervisning. Revisjonen stiller spørsmål ved utviklingen, men tar forbehold om det
kan være feil i KOSTRAregistreringen.
Revisjonen skriver at ingenting tyder på at opplæringen til minoritetsspråklige elever er mangelfull.
Revisjonen skriver at kommunen jobber systematisk med oppfølging av tiltak, men observerer at tiltak blir
utsatt på grunn av mangel på kompetanse og ressurser.
Barnehagene og skolene har jevnlige brukerundersøkelser, som ifølge revisjonen brukes i arbeidet ved
virksomhetene og i kommunens planarbeid. Det er etablert et godt opplegg for å få foreldre til å svare på
barnehageundersøkelsen, mens opplegget for å få foreldre i skolen til å svare har betydelig
forbedringspotensial. Kommunen har en uttalt målsetning om å styrke samarbeidet og engasjementet blant
foreldrene. Revisjonen påpeker at barnehagene og skolene har slitt med å nå dette.
I den andre problemstillingen spør revisjonen om det er etablert samarbeidsarenaer mellom de ulike
tjenestene for barn og unge, mellom tjenestene og politiet, og om disse fungerer etter hensikten.
Revisjonen konkluderer med at rådmannen har lagt til rette for helhetlig innsats for barn og unge ved å
etablere Forum oppvekst. Her inngår barnevern,
helsestasjon og skolehelsetjeneste og PPT sammen med skoler og barnehage. Revisjonen skriver videre at
kommunen håndterer overgangene mellom skoleslagene tilfredsstillende og har lagt godt til rette for disse.
Det er etablert flere samarbeidsorgan, blant annet forum oppvekst, som er et forum for lederne i sektoren.
Videre er det samarbeidsteam ved samtlige barnehager og skoler. Disse involverer styrer/rektor, PPT,
barnevern, skolehelsetjeneste/helsestasjon og barnets foresatte. Revisjonen mener at samarbeidsteamene i
hovedsak fungerer etter intensjonen.
Barnevernstjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten og PPT er blant flere tjenester for barn og unge som er
samlokalisert i «Kysthaven». Hensikten med samlokaliseringen var å etablere mer samarbeid på tvers av
tjenestene, og at brukerne skulle ha lavere terskel for å ta kontakt. I tillegg ønsket man å etablere et ”familiens
hus”. Revisjonen skriver at samlokaliseringen ikke har hatt den ønskede effekten.
Samarbeidet mellom kommunen og politiet beskrives i rapporten som godt organisert, og revisjonen mener det
er positivt at Frøya kommune har fått til samarbeidet mellom ledelsen i kommunen og politiet, sammen med
ungdomsråd og videregående skole.
Revisjonen anbefaler rådmannen å følge opp utfordringer når det gjelder:
• Riktig og nødvendig kompetanse i ulike tjenester for barn og unge
• Legge tilrette for etter- og videreutdanning
• Bruke eksterne kompetansemiljø der kommunen selv mangler kompetanse
• Profilerings- og rekrutteringstiltak
• Finne tiltak for å styrke foreldresamarbeidet når det gjelder:
• Deltakelse på foreldremøter
• Brukerundersøkelser

Saknr: 113/14
Vurdering:
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Undersøkelsen viser at Frøya kommune i hovedsak har et helhetlig tjenestetilbud til barn og unge i en utsatt
situasjon. Rapporten viser at det er behov for å styrke kompetansen innenfor oppvekstområdet.

Saknr: 114/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
25.09.2014
Saksbehandler:
Marit Wisløff Norborg

Arkivsaksnr:
14/1109
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
155/14
Formannskapet
114/14
Kommunestyret

Sak nr:
114/14
Gradering:

16.09.2014
25.09.2014

KOMMUNEREFORMEN 2016

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1.

2.

Det nedsettes en strategisk styringsgruppe ledet av ordføreren.
Gruppen skal bestå av:
• Formannskapet suppleres av en representant fra SP og en fra SV, som selv utpeker sine
representanter.
• To representanter fra administrasjonen utpekt av rådmannen.
• FUR inviteres også med en representant.
Rådmannen delegeres myndighet til å nedsette en administrativ prosjektgruppe som arbeider ut i fra
de bestillinger som kommer fra styringsgruppen.

Enstemmig.
Formannskapets behandling i møte 16.09.14
Ap/Høyre fremmet følgende forslag til vedtak:
1.

2.

”Det nedsettes en strategisk styringsgruppe ledet av ordføreren.
Gruppen skal bestå av:
• Formannskapet suppleres av en representant fra SP og en fra SV, som selv utpeker sine representanter.
• To representanter fra administrasjonen utpekt av rådmannen.
• FUR inviteres også med en representant.
Rådmannen delegeres myndighet til å nedsette en administrativ prosjektgruppe som arbeider ut i fra de
bestillinger som kommer fra styringsgruppen.”

Votering:
Ap/Høyres forslag:
Rådmannens forslag:

Enstemmig.
Ingen stemmer.

Innstilling:
1.

2.

Blant formannskapets medlemmer nedsettes det en strategisk styringsgruppe. Formannskapet velger selv
antall medlemmer. Rådmannen utpeker to administrative medlemmer inn i styringsgruppen.
Styringsgruppen konstituerer seg selv.
Rådmannen delegeres myndighet til å nedsette en administrativ prosjektgruppe som arbeider ut i fra de
bestillinger som kommer fra styringsgruppen.

Vedlegg:
1.
2.

Presentasjon fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Prosjektplan for gjennomføring av kommunereformen i Sør-Trøndelag.

Saknr: 114/14
Saksopplysninger:
Regjeringen har i kommuneproposisjonen 2015 presentert innholdet i kommunereformen. Her presenteres en
framdriftsplan som innebærer at kommunene fra august i år til mai 2016 skal ta stilling til hvem hver kommune
eventuelt vil slå seg sammen med. Våren 2015 skal reformen summers opp i en egen stortingsmelding. Når
Stortinget har behandlet denne meldingen vet vi hvordan de nye kommunegrensene blir og hvilke nye oppgaver
de nye kommunene skal få.
I 1995 vedtok Stortinget at alle endringer i kommunestrukturen skal bygges på frivillige sammenslåinger, det vil
si at alle involverte kommuner må være enige om å slå seg sammen, for å gjennomføre en
kommunesammenslåing. Denne premissen for endringer i kommunestrukturen er nå endret. I
kommuneproposisjonen 2015 heter det:
«I utarbeidelsen av beslutningsgrunnlaget for Stortinget vil det bli lagt til grunn at enkeltkommuner ikke
skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale hensyn. I
proposisjonen vil det dermed kunne foreslås sammenslåinger av kommuner som avviker fra de lokale
vedtakene».
Videre innfører regjeringen flere økonomiske virkemidler til de kommunene som slår seg sammen. Nye, større
kommuner får dekket engangskostnader på 20 til 65 millioner kroner og de får en reformstøtte på 5 til 30
millioner kroner. Hvor mye den nye kommunen får i støtte er avhengig av hvor mange kommuner som slår seg
sammen og hvor stor den nye kommunen blir.
Et flertall på Stortinget har sluttet seg til innholdet i kommunereformen, jf. Innst. 300 S 2013 – 2014.
Regional og lokale prosesser
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt et oppdragsbrev til fylkesmennene om
kommunereformen. Her skriver de følgende:
«Statsråden vil over sommeren invitere alle landets kommuner til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å
avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner».
«Regjeringen ønsker at Fylkesmannen skal ha en sentral rolle i gjennomføringen av reformen, og ser det som
ønskelig at Fylkesmannen samarbeider med KS regionalt om gjennomføringen. Flertallet i kommunal- og
forvaltningskomiteen uttrykker i Inns. 300 S (2013 – 2014) at de er positive til at Fylkesmennene og KS får
viktige roller i reformen. Det er et mål å sørge for gode og lokalt forankrede prosesser».
«Departementet vil peke på at flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen understreker at «det er viktig at
alle kommuner gjennomfører lokale prosesser knyttet til kommunereformen og melder tilbake innen fristen».
Videre understreker flertallet at «Fylkesmennene må følge opp de kommunene som ikke på eget initiativ tar
nødvendig lokal eierskap».
Faser i kommunestrukturprosessen:
1.

Oppstartfase fram til 1.
september

2.

Dialogfase fra september
2014 til februar 2015

3.

Utrednings- og
utviklingsfase – to spor

4.

Beslutningsfase i
kommunene 2015/vår
2016.

-

-

Avklaring av reformens innhold og verktøy.
Oppdragsbrev fra Regjeringen
Etablering av prosjektorganisasjon i fylket, dialog med KS og
nabofylker.
Oppstartkonferansen med kommunene.
Brev til kommunene om oppdraget.
Avklaringer av geografiske retningsvalg på bakgrunn av
tilrettelagt kunnskapsgrunnlag og prosesser i enkeltkommuner og
mellom kommuner.
Vedtak i kommunestyrene til 1. februar.
Gjennomføring av avgrensa konsekvensanalyser/utredninger
(utfra nasjonale mål og kriterier)
Forberedelse av sammenslåing.
To spor; a) kommuner som vil vedta sammenslåing innen høsten
2015 og b) kommuner som vil fatte vedtak våren 2016.

Saknr: 114/14

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag anbefaler Frøya kommune følgende prosess:
-

At kommunene, og først og fremst politikerne, «tar ballen» og setter i gang konstruktive prosesser.
At kommunene identifiserer mulighetsrommet.
«Storkommunene våre» tar initiativ og ivaretar en regional rolle
Spørre seg først: Hvorfor og hva er viktig.

Konkret anbefaler Fylkesmannen at en må ta tak i følgende:
1.

2.
3.

Fremme sak til kommunestyret og få vedta en lokal prosjektorganisasjon.
a. Vesentlig med avsatt prosjektlederressurs som kan legge til rette og være kontaktperson.
b. Ha bredt sammensatt deltakelse (politikk, administrasjon, ansatte, samfunnsaktører).
c. Planlegge selve prosessen utover høsten og videre.
d. Avklare behov for kunnskapsgrunnlag.
Planlegge arbeidsprosess i høst/vinter og dialog innad i egen kommune og med nabokommuner/region.
Plan for innbyggerinvolvering.

Vurdering:
Skal kommunene være med å påvirke hvordan kommunekartet i Trøndelag skal se ut i framtiden bør vi delta
aktivt i den regionale og lokale prosessen som er varslet til å starte høsten 2014. Rammen for den regionale
prosessen beskrives i vedlagt prosjektplan.
Det vil uansett være et behov for å gjennomføre utgreiinger som grunnlag for de vedtakene hvert kommunestyre
skal gjøre om kommunesammenslåing i 2015 eller senest våren 2016.
Rådmannen anbefaler at det nedsettes en strategisk styringsgruppe bestående av politikere, rådmann og en ansatt
fra administrasjonen. Deretter anbefaler rådmann at det nedsettes en prosjektgruppe som arbeider med de
bestillinger som kommer fra styringsgruppen.

Saknr: 115/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
25.09.2014
Saksbehandler:
Jon Birger Johnsen

Arkivsaksnr:
14/594
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
156/14
Formannskapet
115/14
Kommunestyret

Sak nr:
115/14
Gradering:

16.09.2014
25.09.2014

2. GANGS BEHANDLING - GODKJENNING AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEPLANENS
SAMFUNNSDEL 2015 - 2027

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommunestyre fastsetter «Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Frøya kommune 2015 –
2027» med følgende endringer:
1. I kolonnen for utfordringer under punkt 7.3, innsatsområde; Samfunn, tas «Trafikksikkerhet» med
som et eget punkt.
2. I kolonnen for muligheter under punkt 7.3, innsatsområde; Samfunn, tilføyes følgende punkt:
«Fokus på tiltak som øker trafikksikkerheten.»
3. Helt til slutt i kapittel 2.3 tilføyes følgende: «Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2011, og er ikke
foreslått rullert i inneværende kommunestyreperiode. Kommende planstrategi må ta stilling til når
kommuneplanens arealdel skal rulleres.»
4. Avsnittet om «Felles fylkesplan for Trøndelag» under punkt 3.2, tas bort.
5. Det tas inn et avsnitt om «Regional Strategi for Arealbruk 2014 – 2024», under punkt 3.2.
6. Under punkt 3.2 tilføyes referansen www.rostrondelag.no som fotnote. I punkt 7.3, i kolonnen for
innsatsområde samfunn, under utfordringer tilføyes følgende: «Den kommende rulleringen av Risiko
og Sårbarhetsanalysen for Frøya vil identifisere utfordringer knyttet til dette. De overordnede føringene
må innarbeides i den kommende samfunnsdelen til kommuneplanen.» Følgende tilføyes tilsvarende
under muligheter: «Den kommende rulleringen av Risiko og Sårbarhetsanalysen for Frøya vil
identifisere muligheter knyttet til dette. De overordnede føringene må innarbeides i den kommende
samfunnsdelen til kommuneplanen.»
7. I punkt 7.3 under innsatsområde «samfunn» tilføyes det et eget punkt under muligheter: «Det
utarbeides en helhetlig strategi for fritidsbebyggelse.»
8. I punkt 7.3 under innsatsområde «samfunn» tilføyes det et eget punkt under «utfordringer»: «Vil
satsningen på å styrke sentrumsutviklingen på Sistranda gå på bekostning av grendene/ øyrekka?». I
samme punkt under «muligheter» tilføyes følgende punkt: «Hvordan styrke grendene/ øyrekka
samtidig med at sentrum styrkes?»
9. I punkt 7.3 for innsatsområde «næring», under «utfordringer» tilføyes: «Interessekonflikter knyttet til
bruk av arealressurser i sjø (akvakultur, farled, fiske, fritid, turisme, og vern). En økt utvikling innenfor
akvakultur, vil forsterke dette.» Under muligheter tilføyes følgende: « Avklare interessekonflikter i sjø
på et overordnet nivå.»
10. I punkt 7.3 for innsatsområdet «samfunn», under utfordringer tilføyes: «Befolkningsveksten på
Frøya er skjevt fordelt – Øyrekka trues av avfolkning!» Under muligheter tilføyes: «Fokus på tiltak i
øyrekka for å snu den negative befolkningsutviklingen.»
Enstemmig.
Innstilling:
Frøya kommunestyre fastsetter «Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Frøya kommune 2015 – 2027»
med følgende endringer:
1. I kolonnen for utfordringer under punkt 7.3, innsatsområde; Samfunn, tas «Trafikksikkerhet» med som et
eget punkt.
2. I kolonnen for utfordringer under punkt 7.3, innsatsområde; Samfunn, tilføyes følgende punkt: «Fokus på
tiltak som øker trafikksikkerheten.»

Saknr: 115/14
3.

Helt til slutt i kapittel 2.3 tilføyes følgende: «Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2011, og er ikke
foreslått rullert i inneværende kommunestyreperiode. Kommende planstrategi må ta stilling til når
kommuneplanens arealdel skal rulleres.»
4. Avsnittet om «Felles fylkesplan for Trøndelag» under punkt 3.2, tas bort.
5. Det tas inn et avsnitt om «Regional Strategi for Arealbruk 2014 – 2024», under punkt 3.2.
6. Under punkt 3.2 tilføyes referansen www.rostrondelag.no som fotnote. I punkt 7.3, i kolonnen for
innsatsområde samfunn, under utfordringer tilføyes følgende: «Den kommende rulleringen av Risiko og
Sårbarhetsanalysen for Frøya vil identifisere utfordringer knyttet til dette. De overordnede føringene må
innarbeides i den kommende samfunnsdelen til kommuneplanen.» Følgende tilføyes tilsvarende under
muligheter: «Den kommende rulleringen av Risiko og Sårbarhetsanalysen for Frøya vil identifisere
muligheter knyttet til dette. De overordnede føringene må innarbeides i den kommende samfunnsdelen til
kommuneplanen.»
7. I punkt 7.3 under innsatsområde «samfunn» tilføyes det et eget punkt under muligheter: «Det utarbeides en
helhetlig strategi for fritidsbebyggelse.»
8. I punkt 7.3 under innsatsområde «samfunn» tilføyes det et eget punkt under «utfordringer»: «Vil satsningen
på å styrke sentrumsutviklingen på Sistranda gå på bekostning av grendene/ øyrekka?». I samme punkt
under «muligheter» tilføyes følgende punkt: «Hvordan styrke grendene/ øyrekka samtidig med at sentrum
styrkes?»
9. I punkt 7.3 for innsatsområde «næring», under «utfordringer» tilføyes: «Interessekonflikter knyttet til bruk
av arealressurser i sjø (akvakultur, farled, fiske, fritid, turisme, og vern). En økt utvikling innenfor
akvakultur, vil forsterke dette.» Under muligheter tilføyes følgende: « Avklare interessekonflikter i sjø på et
overordnet nivå.»
10. I punkt 7.3 for innsatsområdet «samfunn», under utfordringer tilføyes: «Befolkningsveksten på Frøya er
skjevt fordelt – Øyrekka trues av avfolkning!» Under muligheter tilføyes: «Fokus på tiltak i øyrekka for å
snu den negative befolkningsutviklingen.»
Vedlegg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Uttalelse fra Kystverket, datert 2.7.14.
Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 14.7.14.
Uttalelse fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, datert 15.08.14.
Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 15.08.14.
Uttalelse fra Sjønhals Kretslag, datert 18.8.14
Uttalelse fra Eldrerådet, saknr 14/14, møtedato 18.8.14.
Høringsversjon; Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Frøya kommune 2015-2027.
2. Høringsutkast (De foreslåtte endringene er tatt inn. Disse er gulet ut).

Saksopplysninger:
Kommunal planstrategi for Frøya kommune har vedtatt revisjon av kommuneplanens
samfunnsdel.
Formålet med kommuneplanens samfunnsdel:
Kommuneplanens samfunnsdel skal være en langsiktig plan som forteller oss hvordan vi skal skape et best mulig
samfunn for oss og for de som kommer etter oss. Planen skal ha en bred samfunnsmessig tilnærming og skal
trekke de lange linjene for å oppnå ønskede målsettinger.
Langsiktige utfordringer skal belyses spesielt og planen skal vise hvordan vi har tenkt å møte
disse. Planen vil fungere som styringsverktøy for kommunen sin helhetlig planlegging og vil danne grunnlaget
for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Styringsverktøyet skal
bidra til økt forutsigbarhet og tydelighet i dialogen med omverdenen, både lokalt og
regionalt. Samfunnsdelen skal ha et planperspektiv på minimum 12 år, men bør også ta for seg utviklingstrekk
som strekker seg utover dette.
Samfunnsdelen skal også ha en handlingsdel som angir hva som skal prioriteres av tiltak i de 4 første årene av
planperioden.
Handlingsdelen skal revideres årlig.
Føringer for planarbeidet:
Plan og bygningsloven (PBL)
Kap.4 – Planprogram
Som grunnlag for kommuneplanarbeidet skal det utarbeides et planprogram. Planprogrammet
utarbeides som et ledd i oppstart og varsling av kommuneplanarbeidet, og skal ligge til grunn for det videre
arbeidet med planen.
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Hensikten med planprogrammet er «å gjøre rede for
formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltagere, opplegget for
medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer
som vil bli vurdert og behovet for utredninger» (§ 4-1). Planprogrammet skal sikre tidlig medvirkning om
sentrale trekk ved planen. I høringsperioden for planprogrammet (minimum 6 uker) åpnes det for innspill til
innholdet i kommuneplanen.
Kap. 11 – Kommuneplan:
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og
oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta utgangspunkt i den kommunale
planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige og regionale mydigheter til grunn.
Plan- og bygningsloven legger de ytre rammene for hvordan planprosessen skal foregå. Den har blant annet
bestemmelser for hvilke krav som stilles til medvirkning og hvilken høringsprosess planen skal ha. Det er ikke
satt noen direkte krav om hvilket innhold planen
skal ha, men at «samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier
for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon».
Samfunnsdelen skal «ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire
påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplan etter kommuneloven § 44 kan
inngå i handlingsdelen».
Statlige og regionale føringer:
Planarbeidet må forholde seg til en rekke føringer og retningslinjer fra statlige og regionale
myndigheter, som må legges til grunn i det videre arbeidet.
Frøya Formannskap vedtok i sak 14/ 594 å varsle oppstart av arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel for
2015 – 2017 og forslag til planprogram ble sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfristen ble satt
til 18.08.2014. Saken ble annonsert 23.06.14 i henhold til plan- og bygningslovens krav, og utsendt til berørte
parter i brev 26.06.14 og per mail 30.06.14.
Det kom inn totalt 6 innspill/ merknader til planprogrammet:

Høringspart

Merknad/ innspill

Kystverket

«Kystverket har ingen merknader til forslag til
planprogram, men ber om å bli holdt orientert
om den videre planprosessen.»

Statens
vegvesen

«… Vi savner at kommunen i sin plan nevner det
å etablere gang- og sykkelveier på veistrekninger
som har stor trafikkmengde, i sammenheng med
stimulering til boligbygging…»
«Vi anbefaler Frøya kommune om å utvikle en
trafikksikkerhetsplan som må inneholde de
nødvendige vurderinger og ivareta eventuelle
forholdsregler.»
«Under pkt 2.3 formål med planarbeidet står det
bl.a. at… ønsket samfunnsutvikling skal være
styrende for hvordan arealressursene brukes.
Samfunnsdelen til kommuneplanen vil derfor ha
en sentral plass når arealdelen til
kommuneplanen skal rulleres.»

Sør-Trøndelag
Fylkeskommune

«Lenger oppe sies det om arealdelen… skal ikke
rulleres i denne omgang. Det er greit, men en
kort begrunnelse om hvorfor – hadde gjort seg,
eller kanskje aller helst et par ord om når
kommunen ser for seg en slik rullering. Dette er
så langt vi kan se heller ikke nevnt i den
kommunale planstrategien.»
«Regional planstrategi 2013-2015 erstatter

Rådmannens vurdering/
kommentar
Kystverket vil på lik linje
med andre myndigheter bli
holdt orientert i
planprosessen.
Dette fokuset bør innarbeides
i punkt 7.3 under tema
«samfunn». (1 og 2)
Det jobbes med å ferdigstille
en trafikksikkerhetsplan for
Frøya i løpet av oktober
2014.
Det sittende kommunestyret
etter valget i 2015 må ta
stilling til dette gjennom
planstrategien som skal være
vedtatt senest ett år etter at
det nye kommunestyret er
satt.
Teksten under punkt 2.3 kan
endres for å klargjøre dette.
(3)

Avsnittet om Felles
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«Felles fylkesplan 2009-2012»… Avsnittet om
Felles fylkesplan på side 8 kan dermed utgå.»
«Regional Strategi for Arealbruk ble vedtatt av
fylkestinget 17.6.2014 og bygger på Nasjonale
forventninger til regional og kommunal
planlegging og gir en oversikt over viktige
gjeldende føringer og prinsipper når det gjelder
arealbruk.»

Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag

«I tråd med den nasjonale politikken er det et mål
å bidra til bolyst og næringsutvikling i et
bærekraftig Sør-Trøndelag. Strategien er ikke
juridisk bindende, men gir føringer for
fylkeskommunens politikk og signaler til andre
aktører.»
Samfunnssikkerhet:
Det er bra at kommunen har satt av et eget punkt
til risiko og sårbarhet i kommuneplanen. Det er
viktig å forankre den helhetlige risiko- og
sårbarhetsanalysen til kommunen også i
kommuneplanens samfunnsdel. I den
omhandlende delen er det kun vist til
Fylkesmannen og ROS Trøndelag. Planen det
vises til har en annen referanse enn oppgitt.
Korrekt nettadresse er www.rostrondelag.no.
Dette punktet i samfunnsdelen burde tatt for seg
kommunens ROS-analyse og hvordan kommunen
ser for seg utfordringer for egne innbyggere samt
hvordan kommunen ser på og kunne være tilstede
for innbyggerne i gitte senarioer. Det bør også
være en sammenheng mellom Fylkets ROSanalyse og kommunens ROS-analyse.
Det savnes i avsnittet en synliggjøring av de
strategier kommunen har lagt for å redusere
risiko og sårbarheter som kommer av den
helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen
kommunen skal ha, samt hvilke utfordringer
kommunen identifiserer som størst. Innholdet i
avsnittet synes ikke å gjenspeile kommunens
helhetlige arbeid med risiko og sårbarhet.
Landbruk og bygdeutvikling
I planprogrammet er det fokus på Frøya som
næringskommune, herunder satsing på reiseliv og
ivaretagelse av landbruksnæringen. Det er en
utfordring for husdyrbruket på Frøya å ta vare
på melkeproduksjonen, men samtidig er
kommunen stor på villsau. Samlet sysselsetting
og omsetning viser at lammekjøttproduksjon er
viktig innen jordbruksproduksjon. Frøya har
videre en god andel økologisk jordbruksareal og
økologisk sauehold. Fylkesmannen mener det er
viktig at samfunnsdelen har fokus på dette og tar
opp fremtidig jordbruksproduksjon og satsing på
økologisk landbruk. Videre vil samarbeid mellom
reiseliv, friluftsliv og landbruk være viktig.

fylkesplan tas bort. (4)
Det tas inne et avsnitt om
«Regional Strategi for
Arealbruk», som plasseres
under kapitlet 3.2; Regionale
føringer. (5)

Referansen til nettadressen
tilføyes.
Frøya kommune er i ferd med
å rullere eksisterende ROSanalyse. Denne ble sist
vedtatt i 2010. De
overordnede føringene for
den kommende ROSanalysen vil bli innarbeidet i
samfunnsdelen til
kommunplanen. Teksten i
punkt 7.3 under tema
samfunn endres for å
klargjøre dette. (6)

Innarbeides i
kommuneplanens
samfunnsdel.
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Miljøvern:
For Frøya kommune vil vi anbefale at det
utarbeides en friluftslivsplan. I tillegg bør det
utarbeides en helhetlig strategi for
fritidsbebyggelse basert på kunnskap om hva
kommunen har av friluftsareal (bl.a tilgjengelig
strandsone, tettstedsnære friområder m.m.). Når
det gjelder strandsone/ kystsone er det laget en
interkommunal kystsoneplan der Frøya er med.
Planen tar ikke for seg utbygging til bolig- og
fritidsformål. Fylkesmannen anbefaler at det i
forbindelse med rullering av arealdelen gjøres en
helhetlig kartlegging av strandsonen for å se på
hva som er nedbygd, hva som er tilgjengelig for
allmenheten og hva som ikke er tilgjengelig på
grunn av privatisering, landbruk, topografi m.m.
Først da er det mulig å legge til rette for en
helhetlig, kunnskapsbasert strandsoneforvaltning
som omhandler både bruk og vern.

Sjønhals
Kretslag

«Styret i Skjønhals Kretslag har sett gjennom
planprogrammet og har merket seg bl.a. de 4
satsningsområder.
«Vi mener at også «BOSETTING/
BOSETTINGSMØNSTER» må være med her og
ber om at dette tas inn.
Vi imøteser senere behandling av selve
samfunnsdelen i kommuneplanen for 2015/
2027.»

Eldrerådet

«Eldrerådet ber om at også «Bosetting» tas inn i
de 4 temaområdene i planprogrammet. Vi
imøteser senere behandling av selve
samfunnsdelen i Kommuneplanen for 2015 –
2027.»

Eksisterende friluftslivsplan:
«Kommunedelplan for
Friluftsliv i Frøya kommune»
er fra 1995. I gjeldende
planstrategi ble denne
foreslått rullert i 2012/ 2013.
Dette er ikke gjennomført, og
bør derfor prioriteres.
Som et ledd i arbeidet med
samfunnsdelen til
kommuneplanen bør det
utarbeides en helhetlig
strategi for fritidsbebyggelse,
som fylkesmannen påpeker.
(7)
En helhetlig kartlegging av
strandsonen slik
fylkesmannen foreslår, vil bli
vurdert i forkant av
rulleringen av
kommuneplanens arealdel.
Med dette så ønsker Sjønhals
Kretslag å sette fokus på at
det skal være mulig for alle
som ønsker det, å bosette seg
i utkantene på Frøya. I dette
ligger et ønske om at også
grendene rundt omkring på
Frøya utvikles i takt med
resten av samfunnet.
Gjennom dette planarbeidet
kan vi dermed forsøke å
avklare hvordan Frøya kan
styrke sin sentrumsutvikling,
uten at dette går på
bekostning av grendene. (8)
Eldrerådets uttalelse sikter til
det samme som omtales
under uttalelsen fra Sjønhals
Kretslag. Sentrumstvikling
må ikke gå på bekostning av
grendene. Er det en
utfordring/ trussel for
grendene at vi satser på
sentrumsutvikling? (8)

Prosjektgruppa har også gjennomgått høringsforslaget, og har følgende innspill:
1. Innsatsområdet «Beredskap»fjernes fra fokusområde Natur, Miljø og Klima. Dette erstattes av et eget punkt
som går på rullering av ROS-analyse under innsatsområde samfunn (pnkt 6 i forslag til vedtak).
2. I punkt 7.3 for innsatsområde «næring», under «utfordringer» bør det nevnes interessekonflikter knyttet til
bruk av arealressurser i sjø (fiske, akvakultur, turisme, farleder, vern). Under «muligheter» bør det tilføyes;
«Avklare interessekonflikter i sjø på et overordnet nivå.» (pnkt 9 i forslag til vedtak).
3. I punkt 7.3 for innsatsområdet «samfunn», under utfordringer bør det nevnes: «Befolkningsveksten på
Frøya er skjevt fordelt – Øyrekka trues av avfolkning!» Under muligheter bør det tilsvarende nevnes:
«Fokus på tiltak i øyrekka for å snu den negative befolkningsutviklingen.» (pnkt 10 i forslag til tiltak).
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Vedleggene 1- 6 består av uttalelsene som er kommet inn. Vedlegg 7 er høringsforslaget til planprogrammet. I
vedlegg 8 er de endringene som er foreslått satt inn (merket med gult), slik at man kan få et inntrykk av hvordan
dokumentet vil bli, dersom de foreslåtte endringene vedtas.
Vedlagte planprogram er utarbeidet i tråd med kravene i PBL § 4-1 og følger opp kommunal
planstrategi for Frøya kommune. Rådmannen anbefaler at Frøya kommunestyret fatter vedtak om stadfesting av
planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for 2015 – 2017 under forutsetning av at planprogrammet endres
i henhold til innstillingens punkter.
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HØRING - GRENSEENDRING FRO FROAN LANDSKAPSVERNOMRÅDE MED DYRELIVSFREDN
LANDSKAPSVERNSOMRÅDE OG DYRELIVSFREDNING

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Høringsuttalelse fra Frøya kommune vdr forslag til grenseendring i Froan:
Frøya kommune synes det er positivt at det har kommet på plass en løsning for at det skal være mulig
med varige oppdrettslokaliteter i Froan.
I Frøya er oppdrett helt klart den viktigste næringen, og dermed avhengig av arealer til sjøs. Mye av de
grunne havområdene i Frøya er vernet i Froan.
Kommunen vil generelt bemerke at det ikke er noen som helst balanse i direktoratets forslag om å
etablere et nytt stort landskapsvernområde på hele 7 km2 ved Halten som erstatning for to små områder
på til sammen ca. 0,2 km2 som tas ut av landskapsområdet for å sikre videreføring av en
oppdrettsvirksomhet som allerede har vært drevet her i 16 år. Store deler av sjøområdet i fiske- og
oppdrettskommunen Frøya er allerede fredet, og kommunen vil sterkt motsette seg et ny stor utvidelse av
det fredede areal i forbindelse med grenseendringen som nå foreslås. Et slikt vidtrekkende tiltak er heller
ikke forankret i departementets og regjeringens føringer og formålet med grensejusteringen, men er reelt
sett en helt ny, omfattende fredningssak. Departementets forslag om arealerstatning er først og fremst
begrunnet i ønsket om å opprettholde det samlete verneareal med Ramsarstatus, ikke å etablere nye store
verneområder fordi de to oppdrettslokalitetene i noen grad er synlige for folk som befinner seg i det
omkringliggende landskapsvernområde.
Froan verneområde er det største fredede sjøområdet på norskekysten, med Frøya som vertskommune.
Etter at vernet ble etablert er trøndelagskysten blitt en verdensledende region for oppdrett av laks.
Utviklingen viser at det er fullt mulig å forene vekst og vern. Frøya og Hitra kommuner er fundamentet
for trøndelagsfylkenes felles strategi om å gjøre Trøndelag til verdens ledende sjømatregion. Kommunen
finner det desto mer utilfredsstillende om statlige myndigheter benytter en liten justering av grensen til
landskapsvernområde til samtidig å foreta en omfattende utvidelse og innskjerping av vernet ved Halten,
uten at næringsutvikling og verdiskaping i verneområdet tas med i en samlet utredning og vurdering”.
Det må sees på muligheten for bruk av arealet til framtidig næring, og ikke da bare dagens løsninger. Det
er stor sannsynlighet for at andre former for bruk av havet enn hva vi kjenner i dag vil komme, både med
hensyn til arter og tekniske løsninger. Det er mye som skjer i den blå sektoren, og det forventes en stor
vekst. Utviklingen går i retning av at anleggene plasseres lenger ut i havet.
Frøya kommune vil også anbefale at departementet foretar en generell vurdering av hvilken synlig
menneskelig aktivitet for å sikre mat og matvaresikkerhet som kan tillates i et landskapsvenområde som
Froan. Idag er f eks redskap og utstyr knyttet til tradisjonelt fiske i noen grad tillatt, men ikke nøter og
redskap for havbruk bl a fordi miljømyndighetene mener dette siste er "skjemmende" visuelt. Frøya
kommune mener dette baserer seg på et snevert og faglig ubegrunnet syn på landskapsvern.
Havets ressurser har til alle tider vært livsgrunnlaget på kysten, og utstyr og redskap som benyttes til å
foredle disse ressursene kan ikke anses å "svekke" det visuelle inntrykket av et kystlandskap. Det gjelder
både havbruk og tradisjonelt fiske.
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Frøya kommune vil derfor primært foreslå at det på generelt grunnlag åpnes for oppdrettsvirksomhet i
Froan landskapsvernområde, slik at havbruk blir sidestilt med tradisjonelt fiske. Dette vil naturligvis ikke
medføre at det blir ”fritt frem” for oppdrett i landskapsvernområdet. Oppdrettslokaliteter må behandles
av myndighetene på ordinær måte.
Det mangler en forvaltningsplan for Froan.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har på tross av langvarig arbeid ikke ferdigstilt noen forvaltningsplan for
Froan. I dette ligger det en usikkerhet om hvilke konsekvenser ytterligere vern i Froan kan få. Det er
usikkert hvordan Fylkesmannen vil tolke verneforskriften for Froan. I forvaltningsplanen kan man
risikere at det kommer ytterligere føringer for bruk og vern av Froan. Det må forventes at en
forvaltningsplan er på plass før ytterligere areal legges ut til landskapsvernområde.
Frøya kommune mener det er lite logisk nå å fremme et forslag om en vesentlig utvidelse av en streng
vernekategori ved Halten uten at dette ses i forhold til forvaltningsplan, og i den forbindelse også i
forhold til næringsutviklingen etter at Frøya/Hitra er blitt landets viktigste havbruksregion etter at
verneplanen for Froan ble vedtatt.
Vedtatt med 4 mot 3 stemmer.
Formannskapets behandling i møte 16.09.14
Ap/Høyres fremmet følgende forslag til vedtak:
”Frøya kommune synes det er positivt at det har kommet på plass en løsning for at det skal være mulig med
varige oppdrettslokaliteter i Froan.
I Frøya er oppdrett helt klart den viktigste næringen, og dermed avhengig av arealer til sjøs. Mye av de grunne
havområdene i Frøya er vernet i Froan.
Kommunen vil generelt bemerke at det ikke er noen som helst balanse i direktoratets forslag om å etablere et nytt
stort landskapsvernområde på hele 7 km2 ved Halten som erstatning for to små områder på til sammen ca. 0,2
km2 som tas ut av landskapsområdet for å sikre videreføring av en oppdrettsvirksomhet som allerede har vært
drevet her i 16 år. Store deler av sjøområdet i fiske- og oppdrettskommunen Frøya er allerede fredet, og
kommunen vil sterkt motsette seg et ny stor utvidelse av det fredede areal i forbindelse med grenseendringen
som nå foreslås. Et slikt vidtrekkende tiltak er heller ikke forankret i departementets og regjeringens føringer og
formålet med grensejusteringen, men er reelt sett en helt ny, omfattende fredningssak. Departementets forslag
om arealerstatning er først og fremst begrunnet i ønsket om å opprettholde det samlete verneareal med
Ramsarstatus, ikke å etablere nye store verneområder fordi de to oppdrettslokalitetene i noen grad er synlige for
folk som befinner seg i det omkringliggende landskapsvernområde.
Froan verneområde er det største fredede sjøområdet på norskekysten, med Frøya som vertskommune. Etter at
vernet ble etablert er trøndelagskysten blitt en verdensledende region for oppdrett av laks. Utviklingen viser at
det er fullt mulig å forene vekst og vern. Frøya og Hitra kommuner er fundamentet for trøndelagsfylkenes felles
strategi om å gjøre Trøndelag til verdens ledende sjømatregion. Kommunen finner det desto mer
utilfredsstillende om statlige myndigheter benytter en liten justering av grensen til landskapsvernområde til
samtidig å foreta en omfattende utvidelse og innskjerping av vernet ved Halten, uten at næringsutvikling og
verdiskaping i verneområdet tas med i en samlet utredning og vurdering”.
Det må sees på muligheten for bruk av arealet til framtidig næring, og ikke da bare dagens løsninger. Det er stor
sannsynlighet for at andre former for bruk av havet enn hva vi kjenner i dag vil komme, både med hensyn til
arter og tekniske løsninger. Det er mye som skjer i den blå sektoren, og det forventes en stor vekst. Utviklingen
går i retning av at anleggene plasseres lenger ut i havet.
Frøya kommune vil også anbefale at departementet foretar en generell vurdering av hvilken synlig menneskelig
aktivitet for å sikre mat og matvaresikkerhet som kan tillates i et landskapsvenområde som Froan. Idag er f eks
redskap og utstyr knyttet til tradisjonelt fiske i noen grad tillatt, men ikke nøter og redskap for havbruk bl a fordi
miljømyndighetene mener dette siste er "skjemmende" visuelt. Frøya kommune mener dette baserer seg på et
snevert og faglig ubegrunnet syn på landskapsvern. Havets ressurser har til alle tider vært livsgrunnlaget på
kysten, og utstyr og redskap som benyttes til å foredle disse ressursene kan ikke anses å "svekke" det visuelle
inntrykket av et kystlandskap. Det gjelder både havbruk og tradisjonelt fiske.
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Frøya kommune vil derfor primært foreslå at det på generelt grunnlag åpnes for oppdrettsvirksomhet i Froan
landskapsvernområde, slik at havbruk blir sidestilt med tradisjonelt fiske. Dette vil naturligvis ikke medføre at
det blir ”fritt frem” for oppdrett i landskapsvernområdet. Oppdrettslokaliteter må behandles av myndighetene på
ordinær måte.
Det mangler en forvaltningsplan for Froan.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har på tross av langvarig arbeid ikke ferdigstilt noen forvaltningsplan for Froan. I
dette ligger det en usikkerhet om hvilke konsekvenser ytterligere vern i Froan kan få. Det er usikkert hvordan
Fylkesmannen vil tolke verneforskriften for Froan. I forvaltningsplanen kan man risikere at det kommer
ytterligere føringer for bruk og vern av Froan. Det må forventes at en forvaltningsplan er på plass før ytterligere
areal legges ut til landskapsvernområde.
Frøya kommune mener det er lite logisk nå å fremme et forslag om en vesentlig utvidelse av en streng
vernekategori ved Halten uten at dette ses i forhold til forvaltningsplan, og i den forbindelse også i forhold til
næringsutviklingen etter at Frøya/Hitra er blitt landets viktigste havbruksregion etter at verneplanen for Froan
ble vedtatt.”
Votering:
Ap/Høyres forslag:
Rådmannens forslag:

Vedtatt med 4 mot 3 stemme, avgitt av Frp og Venstre
Falt med 4 mot 3 stemme, avgitt av Frp og Venstre

Innstilling:
Høringsuttalelse fra Frøya kommune vdr forslag til grenseendring i Froan:
1.
2.

3.

4.

Frøya kommune synes det er positivt at det har kommet på plass en løsning for at det skal være mulig med
varige oppdrettslokaliteter i Froan.
Frøya kommune mener at det er gjort for lite vurderinger av konsekvenser for blå sektor å legge ut 7km2 til
nytt landskapsvernområde med dyrelivsfredning. Frøya kommune mener det må komme bedre
vurdereringer av hvilken betydning det vil ha for næringer i blå sektor at 7 km2 blir landskapsvernområde.
Dette er ikke vurdert i grenseendringsforslaget.
Det må sees på muligheten for bruk av arealet til framtidig næring, og ikke da bare dagens løsninger. Det er
stor sannsynlighet for at andre former for bruk av havet enn hva vi kjenner i dag vil komme, både med
hensyn til arter og tekniske løsninger. Det er mye som skjer i den blå sektoren, og det forventes en stor
vekst. Utviklingen går i den retning av at anleggene plasseres lenger ut i havet.
I Frøya er oppdrett helt klart den viktigste næringen, og dermed avhengig av arealer til sjøs. Mye av de
grunne havområdene i Frøya er vernet i Froan.
Vurderingen om størrelsen på kompensasjonsareal bygger på usikkerhet omkring oppdrettslokalitetenes
påvirkning på omgivelsene. Det er ikke godt nok dokumentert hvor langt unna oppdrettslokalitetene de
påvirker omgivelsene. Frøya kommune mener at kompensasjonsarealet derfor ikke bør være av en slik
størrelse som framlegges i forslaget. Arealet må stå mer i samsvar med arealet som tas ut av
landskapsvernområdet.
Det mangler en forvaltningsplan for Froan. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har på tross av langvarig arbeid
ikke ferdigstilt noen forvaltningsplan for Froan.
I dette ligger det en usikkerhet om hvilke konsekvenser ytterligere vern i Froan kan få. Det er usikkert
hvordan Fylkesmannen vil tolke verneforskriften for Froan. I forvaltningsplanen kan man risikere at det
kommer ytterligere føringer for bruk og vern av Froan. Det må forventes at en forvaltningsplan er på plass
før ytterligere areal legges ut til landskapsvernområde.

Vedlegg:
1.
2.

3.

4.

Høringsbrev – Grenseendring for Froan landskapsvernområde med dyrelivsfredning. Miljødirektoratet
27.06.2014
Froan naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning – Fylkesmannens faglige
anbefaling til grenseendring.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 23.01.2014
Iverksetting av planprosess for endring av vernegrensene for Froan landskapsvernområde og
dyrelivsfredning.
Miljøverndepartementet 1.10.2012
Froan naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning – igangsetting av prosess for
endring av vernegrense.
Direktoratet for naturforvaltning 21.01.2013
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5.

6.

7.

8.

Oppsummering fra informasjonsmøte om endring av vernegrensene i naturvernområdene i Froan, 22. juli i
Halten.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 08.08.2013
Link til lovdata: Forskrift om vern av Froan naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende
dyrelivsfredning, innenfor Froøyene, Frøya kommune, Sør-Trøndelag
http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1979-12-14-1?q=froan
Link til: Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan. Sluttrapport. Nils Røv, NINA
Rapport 202
http://www.nina.no/archive/nina/pppbasepdf/rapport/2006/202.pdf
Link til: Kampen om gråsonene: Oppdrett i Froan landskapsvernområde. Bygdeforskning rapport 8/09
http://d3861196.hosted418.moonrocketadmin.net/filarkiv/2009/12/15/14b275161deb52.pdf

Saksopplysninger:
Saken er godt beskrevet og vurdert i sakens vedlegg.
Frøya kommune har den 03.07.2014 mottatt brev fra Miljødirektoratet, hvor de ber om uttalelse til forslag om
grenseendring for Froan landskapsvernområde (vedlegg 1). Endringsforslaget innebærer at et areal på ca.7
km² rundt øyværet Halten innlemmes i landskapsvernområdet, som erstatning for to områder på til sammen
ca. 0,2 km² som tas ut av landskapsvernområdet for å benyttes til fiskeoppdrett (vedlegg 2).
Fristen for uttalelse er 1.oktober 2014.
Froan
Froan landskapsvernområde, naturreservat og dyrelivsfredningsområde ble opprettet i 1979. I
formålsbestemmelsen for disse verneområdene blir det særlig vist til at området utgjør et viktig leve- og
yngleområde for fugl og sel og til at det utgjør et egenartet kystlandskap (Link 6).
Verneområdene dekker den nordlige delen av øyrekka nord for Frøya og
sjøområdene rundt og mellom øyene. Naturreservatet er ca. 400 km2 og omfatter en rekke mindre øyer, skjær
og fluer. Landskapsvernområdet omfatter et areal på ca. 122 km² rundt de større øyene i den sørøstlige delen
av verneområdene. Øyer som var bebodde på vernetidspunktet er imidlertid holdt utenfor
landskapsvernområdet. Dyre- og plantelivsfredninga dekker landskapsvernområdet, de bebodde øyene, et
område rundt øyværet Halten helt nordøst i øyrekka, samt en sone på 2 km rundt naturreservatet og
landskapsvernområdet.
Froan er viktig både som hekke-, myte- og overvintringsområde for en rekke arter sjøfugl (Link 7). Det
fremkommer for eksempel at ca. 4 % av den estimerte hekkebestanden av rødlistearten makrellterne hekker i
området, og at Froan på grunn av fravær av mink utgjør et viktig hekkeområde for rødlistearten teist. Det er
videre kasteplasser for selartene steinkobbe og havert innenfor verneområdene, mens oter er vanlig.
Bakgrunnen for grenseendringssaken
Fra 1998 har SalMar hatt lakesoppdrettsanlegg innenfor landskapsvernområdet. Drifta har basert seg på
tidsbegrensede dispensasjoner fra vernebestemmelsene. I 2009 søkte SalMar om permanent dispensasjon for
oppdrettsvirksomhet. Ved Miljødepartementets vedtak av 28.september 2012 ble søknaden endelig avslått
under henvisning til at oppdrettsanleggene var i strid med verneformålet, og at grunnvilkårene for
dispensasjon etter naturmangfoldloven § 48 dermed ikke forelå. For at SalMar skulle kunne fortsette
oppdrettsvirksomheten på de aktuelle lokalitetene, fremgikk det derfor av brevet at departementet ville be
Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) utarbeide høringsutkast til forskriftsendring med sikte
på å ta de to oppdrettsanleggene ut av verneområdet. Departementet ba deretter Direktoratet for
naturforvaltning iverksette en grenseendringsprosess i samsvar med saksbehandlingsreglene i
naturmangfoldloven og forvaltningsloven. Det blir i brevet gitt uttrykk for at områdene som forutsettes tatt ut
av verneområdet, skal være av tilsvarende størrelse som det areal som benyttes til oppdrettsformål. Det blir
videre understreket at verneområdets status etter Ramsar-konvensjonen innebærer at det skal foretas en
utvidelse av verneområdet for å kompensere tapet av vernet areal. Miljødirektoratet har bedt Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag om å foreslå aktuelle områder for utvidelse av Ramsar-området.
Fylkesmannen vurderte Halten som det mest aktuelle området for utvidelsen. Folkemøte ble avholdt på Halten
22. juli 2013 (Vedlegg 5). Blant annet på bakgrunn av synspunkter som fremkom i folkemøtet, har
Fylkesmannen foreslått at utvidelsen skjer ved at landskapsvernområdet utvides til å omfatte et område rundt
Halten.
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Forslaget til nye grenser for verneområdene fremgår av de vedlagte kartene i vedlegg 2.
Det skal ikke gjøres endringer i selve verneforskriften, kun en grenseendring.
Naturvernloven av 1970 er nå erstattet av Naturmangfoldloven.
Norge tiltrådte i 1974 konvensjonen om våtmarksområder (Ramsar konvensjonen). Av innledninga til
konvensjonen fremgår det at det særlig er hensynet til våtmarkenes økologiske funksjon blant annet som
habitat for en karakteristisk flora og fauna som er bakgrunn for konvensjonen. Norge har derfor forpliktet seg
til å ta vare på våtmarker. Froan ble innlemmet i lista i 1996.
Om de to oppdrettslokalitetene som foreslås tatt ut
De to oppdrettslokalitetene som skal tas ut av landskapsvernområdet, er Sørøyflesa, nordvest for Sørburøya,
og Hallarøy V, sørøst for Store Hallarøya, nær Sauøya. Den førstnevnte lokaliteten ligger nær opp til grensa
for naturreservatet. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har etter råd fra Fiskeridirektoratet lagt til grunn at
anleggene kan bevege seg opptil 50 meter fra koordinatfestet lokalitet på grunn av strøm, vind, løse fòrslanger
mv. og har derfor beregnet at arealet som må tas ut for at anlegget ikke skal berøre verneområdene utgjør ca.
0,2 km².
Den umiddelbare virkninga av at områdene tas ut av verneområdet, er at de heretter uten hinder fra
vernereglene kan benyttes til oppdrettsvirksomhet i henhold til SalMars tillatelser fra Fiskeridirektoratet. Det
ligger i dette at forvaltningsmyndigheten for verneområdet ikke lenger kan stille vilkår for bruken av disse
arealene. Den generelle aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven § 6, vil imidlertid komme til anvendelse.
Fylkesmannen har videre lagt til grunn at oppdrettsvirksomheten vil påvirke et langt større område enn selve
oppdrettslokaliteten. I selve landskapsvernområdet, hvor vernet beskytter mot endringer av landskapet som
sådan, har Fylkesmannen sett hen til den synlige påvirkninga og avgrenset influensområdet til 2 kilometers
avstand over sjø, til høyeste punkt på øyer som omfattes av landskapsvernet og til grensa av landskapsvernet
mot øyer som ikke er omfattet. For lokaliteten Sørøyflesa har Fylkesmannen lagt til grunn at også områder
innenfor naturreservatet blir påvirket. Ettersom reservatvernet ikke på samme måte er knyttet til opplevelsen
av selve landskapet, har Fylkesmannen her anslått influensområdet ut i fra mulig påvirkning på bunn og
bunnfauna. Det fremgår av Havforskningsinstituttets risikovurdering for norsk fiskeoppdrett 2013 at man per i
dag mangler kunnskap om hvor stor buffersone man bør ha rundt anlegg for å unngå permanent skade på
viktige habitater. Det fremgår imidlertid av rapporten at miljøgiftene som diflubenzuron og teflubenzuron,
som brukes til avlusing, i tidligere studier er blitt påvist i ca. 1 000 meter fra oppdrettsanlegg, dog generelt i
små konsentrasjoner og uten påviste skadevirkninger. Kunnskapen om hvordan dette påvirker økosystemet
fremstår som usikker. Ut i fra føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9, legger Fylkesmannen til grunn et
influensområde på 1 000 meter fra oppdrettsanlegget i naturreservatet. Dette innebærer at Fylkesmannen
anslår influensområdet for Sørøyflesa til ca. 2,8 km², mens tilsvarende for Hallarøy V anslås til 4,8 km². De to
influensområdene utgjør et relativt beskyttet sjøområde, med en mosaikk av sjø og øyer, grunne områder og
dypere renner, lune viker og mer værutsatte sund.
Om Halten
Fylkesmannen har ansett Halten for å være det området som best tilfredsstiller kriteriene til
erstatningsareal etter Ramsar-konvensjonen. Det foreslås derfor at et område med grensepunkter ved
skjær/holmer ved Kvitingen, Austbrekka, Størhuset og Flesa tas inn i landskapsvernområdet. Øyene Husøya,
Halten, Steinsøya og Rorsøya, samt havna i mellom disse øyene foreslås imidlertid holdt utenfor. Halten ble
opprinnelig foreslått vernet som landskapsvernområde i det opprinnelige verneforslaget for Froan. Både
eieren og Frøya kommune ga imidlertid uttrykk for at vernet ville komme i konflikt med næringsutvikling,
både av eksisterende fiskeoppkjøpsvirksomhet og mulig bruk tilknyttet oljevirksomheten på Haltenbanken.
Halten ble derfor ikke vernet som landskapsvernområde ved
vernevedtaket.
Landskapet i Halten har mange fellestrekk med landskapet lenger sørvest i Froan. Området er imidlertid
generelt noe mindre skjermet enn områdene i dagens landskapsvernområde. Øyene her har generelt mindre
vegetasjon og kystlyngheia er ikke så utpreget. Halten er videre – som Froan for øvrig – et viktig
funksjonsområde for fugl, både som hekke-, myte- og overvintringsområde. Det er per i dag ikke lenger faste
beboere i Halten, og det drives heller ikke landbruk. Det er imidlertid flere feriehus på øyene rundt havna.
Stiftelsen Halten Nekolai Dahls Minne driver videre her overnattingssted i Skanklåna. Turistsesongen er i
hovedsak i perioden 1. juni til 31. august, da det er hurtigbåtforbindelse til Frøya.
Fylkesmannen har avholdt møter med grunneiere og rettighetshavere. Det er i den anledning fremkommet
ønsker om å beholde muligheten for å gå i land på øyene i været på sommeren, og om å rekonstruere
rorbumiljøet rundt havna. Fylkesmannen har på dette grunnlag valgt å foreslå å frede området som
landskapsvernområde, og også og ikke inkludere øyene rundt havna i forslaget.
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Som nevnt over innebærer vern som landskapsvernområde at det blir innført forbud mot inngrep eller annen
virksomhet som kan endre landskapets karakter vesentlig. Den viktigste virkninga av utvidelsen vil dermed
være at oppføring av nye bygninger og nyetablering av andre anlegg, herunder oppdrettsanlegg, i
utgangspunktet vil bli forbudt i sjøområdene og på øyene som omfattes
av vernet. Det blir videre forbudt med større uttak eller utfylling av masse.
Vernet vil imidlertid ikke være til hinder for ferdsel på land eller sjø eller for fiske eller annen utnyttelse av
marine ressurser. Likedan vil vedlikehold av eksisterende fyrlykt på Kvitingen kunne foretas uhindret av
verneforskriften. Det er for øvrig ikke bebyggelse på øyene som foreslås inntatt i landskapsvernområdet.

Vurdering:
Sak om oppdrett i Froan har vært en lang prosess, og det er positivt at det nå kommer på plass en løsning.
Froan er et unikt område, både med hensyn til dyre- og fugleliv og landskap. Graden av urørthet kan diskuteres,
da det har vært bosetting og kultivering i lang tid. For reiselivsnæringen har Froan et større potensial. Ramsar
status er noe som tiltrekker bla fugleinteresserte.
Det er videre positivt at uttalelsene som kom fra de som i dag har interesser i Halten er tatt inn i forslaget til
grenseendringene. Slik som Halten brukes i dag, vil ikke forslaget få særlige konsekvenser for dem.
Fiskeri og havbruk er de to viktigste bærebjelkene for samfunnsutviklingen på Frøya. Per i dag er
havbruksnæringen selve motoren for næringsutvikling på Frøya. Havbruk og fiskeri vil, etter all sannsynlighet,
være styrende for verdiskapningen på Frøya fremover både på kort og lang sikt. En stadig økende global
befolkningsvekst vil trolig medføre at markedet for sjømat også vil øke fremover. Det er estimert et potensiale
for en femdobling av verdiskapningen. Denne veksten tror eksperter vil skje både ved at dagens kjerneområder
videreutvikles og at nye industrier vokser frem. På Frøya ser vi muligheter for å ta del i denne veksten og vi
ønsker å gjøre det vi kan for å bli en viktig aktør også i denne utviklingen (utdrag fra Strategisk næringsplan
2014 for Frøya – høringsutkast).
Marin Strategiplan Trøndelag 2011-2014 er en viktig overordnet regional føring som er forankret i en felles
fylkesplan for Trøndelag og er et styringsdokument for økt verdiskapning innen marin sektor i Trøndelag.
Trøndelag skal bli verdens ledende og mest bærekraftige havbruksregion og Norges viktigste på deler av den
øvrige marine sektor.
Det må sees på muligheten for bruk av arealet til framtidig næring, og ikke da bare dagens løsninger. Det er stor
sannsynlighet for at andre former for oppdrett enn hva vi kjenner i dag vil komme, både med hensyn til arter og
tekniske løsninger. Det er mye som skjer i den blå sektoren, og det forventes en stor vekst. Utviklingen går i den
retning av at anleggene plasseres lenger ut i havet.
I Frøya er oppdrett helt klart den viktigste næringen, og dermed avhengig av arealer til sjøs. Mye av de grunne
havområdene i Frøya er vernet i Froan.
Vurderingen om størrelsen på kompensasjonsareal bygger på usikkerhet omkring oppdrettslokalitetenes
påvirkning på omgivelsene. Det er ikke godt nok dokumentert hvor langt unna oppdrettslokalitetene de påvirker
omgivelsene. Frøya kommune mener at kompensasjonsarealet derfor ikke bør være av en slik størrelse som
framlegges i forslaget. Arealet må stå mer i samsvar med arealet som tas ut av landskapsvernområdet.
Det mangler forvaltningsplan for Froan. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har på tross av langvarig arbeid ikke
ferdigstilt noen forvaltningsplan for Froan.
I dette ligger det en usikkerhet om hvilke konsekvenser ytterligere vern i Froan kan få. Det er usikkert hvordan
Fylkesmannen vil tolke verneforskriften for Froan. I forvaltningsplanen kan man risikere at det kommer
ytterligere føringer for bruk og vern av Froan.
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INNLØSNING OG RIVING AV SISTRANDA SANITETSHUS

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya Kommunestyre vedtar å overta Sanitetshuset på Sistranda vederlagsfritt. Det settes vilkår om at
Sistranda Sanitetsforening fortrinnsvis selger løst/fast inventar videre til andre velforeninger og
grendalag.
Kommunestyret ser ingen nytte av bygningen ut fra tilstanden av bygningsmassen som er beskrevet i
takst. Det vedtas derfor å rive bygningen og det må innhentes tilbud på riving.
Saken legges frem for ny behandling for finansiering av rivingsarbeidet/rydding av tomt etter at anbud er
innhentet.
Enstemmig.
Innstilling:
Frøya Kommunestyre vedtar å overta Sanitetshuset på Sistranda vederlagsfritt. Det settes vilkår om at Sistranda
Sanitetsforening fortrinnsvis selger løst/fast inventar videre til andre velforeninger og grendalag.
Kommunestyret ser ingen nytte av bygningen ut fra tilstanden av bygningsmassen som er beskrevet i takst. Det
vedtas derfor å rive bygningen og det må innhentes tilbud på riving.
Saken legges frem for ny behandling for finansiering av rivingsarbeidet/rydding av tomt etter at anbud er
innhentet.
Vedlegg:
1) Formannskapets vedtak av 06.11.2012
2) Verditakst av 12.04.2014
3) Referat av årsmøte i Sistranda Sanitetsforening.
Saksopplysninger:
Det vises til Formannskapets vedtak av 06.11.2012 der følgende vedtak ble gjort: ”Frøya Kommune går i dialog
med Sistranda Sanitetsforening for å avklare om det er mulig å få til innløsning av bygningen.” Det vises til
sakens vedlegg 1.
Administrasjonen har heretter hatt møter med avviklingsstyre for foreningen ved Tommy Rodahl og Arne Petter
Rabben og det er innhentet takst på bygget, det vises til sakens vedlegg 2.
Det fremgår blant annet av taksten at bygningen er av eldre dato og at det registreres et noe akkumulert
vedlikeholdelsesbehov. Dette gjelder spesielt taktekking men også andre deler har vedlikeholdelsesbehov.
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I taksten anslås at riving og rydding av tomten vil medføre en kostnad på ca. kr. 500.000 kr. for eier av
bygningen. Verdikonklusjonen er heretter at bygget er verd kr. 0.
Kommunen har mottatt kopi av årsmøte den 11.06.2014 i Sistranda Sanitetsforening, det vises til sakens vedlegg
3. Det ble på årsmøtet enstemmig vedtatt å avvikle foreningen, hvorfor en fortsettelse av festekontrakten ikke er
aktuell.
Administrasjonen hadde den 9.9.2014 møte med Sanitetsforeningen ved Tommy Rodahl og Arne Petter Rabben,
der saken ble diskutert og forhandlet.
Det var enighet om at kommunen kan overta bygningen vederlagsfritt hensett til byggets stand og den kostnad
det vil påføre kommunen å rydde tomta.
Festet faller derfor nå tilbake på eieren Frøya Kommune.
Sanitetsforeningen opplyste under møtet at det er noe inventar av verdi i bygningen og at man ønsker å selge
dette videre til fortrinnsvis andre velforeninger og grendalag, som allerede har vist interesse for dette.

Saknr: 118/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
25.09.2014
Saksbehandler:
Andreas Kvingedal

Arkivsaksnr:
12/1656
Arkivkode:
D41 &52

Saken skal behandles i følgende utvalg:
154/14
Formannskapet
118/14
Kommunestyret

Sak nr:
118/14
Gradering:

16.09.2014
25.09.2014

SISTRANDA KIRKEGÅRD - KJØP AV AREAL

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya Kommunestyre vedtar å erverve 240,8 m2 tilleggsareal til Sistranda kirkegård i samsvar med
avholdt oppmålingsforretning. Kvadratmeterprisen på kr. 50,- pr. m2 godkjennes og kjøper betaler alle
omkostninger ved eiendomsoverdragelsen. Forutsetningen for kjøpet er at det utstedes skjøte uten noen
form for heftelser eller klausuler.
Enstemmig.
Formannskapets behandling i møte 16.09.14
Repr. Vivian Dolen Sørdal ba om vurdering av sin habilitet og ble vedtatt inhabil med 5 mot 1 stemme avgitt av
Venstre.
Innstilling:
Frøya Kommunestyre vedtar å erverve 240,8 m2 tilleggsareal til Sistranda kirkegård i samsvar med avholdt
oppmålingsforretning. Kvadratmeterprisen på kr. 50,- pr. m2 godkjennes og kjøper betaler alle omkostninger
ved eiendomsoverdragelsen. Forutsetningen for kjøpet er at det utstedes skjøte uten noen form for heftelser eller
klausuler.
Vedlegg:
Brev fra rettshjelpsfirmaet Terje Svendsen, datert 04.04.0214
Kart i målestokk 1:500
Saksopplysninger:
Sistranda kirkegård ble fradelt fra Gnr. 22, bnr. 1 i 1917 og skylddelingsforretningen ble tinglyst med Gnr. 22,
bnr. 4 som bruksnummer for kirkegården. Imidlertid ble aldri hjemmelen til eiendommen skjøtet over til
kommunen, slik at hjemmelen på 22/4 fremdeles står på daværende eier av 22/1 Andreas K. Myhren.
Nåværende eier Trond Sørdal har ønske om å rydde opp i dette forholdet og med bakgrunn i dette avholdt
kommunen oppmålingsforretning over eiendommen.
Vurdering:
I skylddelingen fra 1917 er det oppgitt en størrelse på den fradelt parsell på 50x40 meter, dvs. 2000 m2. Ved
oppmålingsforretningen høsten 2013 ble så arealet oppmålt og man fulgte da gjerdet som går rundt kirkegården.
Dette medførte at arealet ble noe større og utgjør nå 2240,8 m2.
Med bakgrunn i den nye oppmålingen ble det avholdt møte med eier Trond Sørdal og han mener at kommunen
må erverve det overskytende arealet i forhold til skylddelingen av 1917. Han tilbyr å selge dette arealet til kr.
50,- pr. m2 som totalt utgjør kr. 12.040,-. I tillegg kommer omkostninger ved oppmålingsforretningen og
tinglysing av skjøte.

Saknr: 118/14

I brevet fra rettshjelpsfirmaet Terje Svendsen er det fremsatt ønske om at det skal tinglyses en klausul om at gnr.
21, bnr. 4(kirkegården) skal falle tilbake til 22/1 når kirkegårdsdriften en
Gang i fremtiden blir avviklet. En slik klausul kan ikke kommunen godta, da tilbakeføring av arealet til andre
formål(landbruksdrift) styres av lovverket og ikke om bruken av kirkegården avvikles. Det er her snakk om
fredningstid, festede graver m.m. Kommunen kan på ingen måte godta en slik klausul i skjøte og at skjøte må
utstedes uten noen form for heftelser.
Rådmannen tilrår at tilleggsarealet kjøpes til den pris som er foreslått. Når det gjelder dekning av kjøpesummen
med omkostninger må dette tas fra ubundet kapitalfond,
konto: 253080010.

Saknr: 119/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
25.09.2014
Saksbehandler:
Mona Åsen

Arkivsaksnr:
14/467
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
51/14
Hovedutvalg for drift
119/14
Kommunestyret

Sak nr:
119/14
Gradering:

09.09.2014
25.09.2014

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT SOMMERJOBB FOR UNGDOM

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret:
1.
2.
3.

Evalueringen tas til orientering.
Vurdering av viderføring av prosjektet tas med i budsjettbehandling høsten 2014.
Hovedutvalg for drift oppfordrer administrasjonen om å ta kontakt med det private næringslivet for
å se på muligheten om et samarbeid om sommerjobb for ungdom i alderen 15-17 år.

Enstemmig.
Hovedutvalgets behandlig i møte 09.09.14:
Flg. omforente forslag til tillegg ble fremmet:
Hovedutvalg for drift oppfordrer administrasjonen om å ta kontakt med det private næringslivet for å se på
muligheten om et samarbeid om sommerjobb for ungdom i alderen 15-17 år.
Innstilling:
1.
2.

Evalueringen tas til orientering.
Vurdering av viderføring av prosjektet tas med i budsjettbehandling høsten 2014.

Vedlegg:
Evaluering prosjekt «sommerjobb for ungdom» i Frøya kommune 2014.
Saksopplysninger:
Prosjektet «sommerjobb for ungdom» er nå avsluttet og evaluert i vedlaget evalueringsrapport.
Vurdering:
Prosjektet anses som vellykket.

Saknr: 120/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
25.09.2014
Saksbehandler:
Frida Hanø Kvingedal

Arkivsaksnr:
14/1123
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
120/14
Kommunestyret

RÅDMANNENS ORIENTERING

Sak nr:
120/14
Gradering:

25.09.2014

Saknr: 121/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
25.09.2014
Saksbehandler:
Frida Hanø Kvingedal

Arkivsaksnr:
14/1122
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
121/14
Kommunestyret

ORDFØRERENS ORIENTERING

Sak nr:
121/14
Gradering:

25.09.2014

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal
Arkivsaksnr.: 14/1121
Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 28.08.14

Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 28.08.14 godkjennes som framlagt.
Vedlegg:
Protokoll fra møte 28.08.14.

Arkiv:

FRØYA KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret:
Møtested:

Møtedato:

Møtetid:

Kommunestyresalen,
Frøya herredshus
Fra og med sak:
Til og med sak:

28.08.2014

10.00 – 15.25

Av utvalgets medlemmer møtte
20 av 23

92/14
111/14

Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2011 - 2015

Arbeiderpartiet:
Berit Flåmo
Kristin Reppe Storø
Vida Zubaite-Bekken
Helge Borgen
Gunn Heidi Hallaren
Frode Reppe
Eli Ann Karlsen
Pål Terje Bekken
Elin A. Wahlvåg
Torill Pettersen

Sosialistisk Venstreparti:
Turid Berget
Fremskrittspartiet:
Olaf Reppe
Jarl Arthur Dyrvik
Vivian Dolen Sørdal
Aleksander Søreng
Peggy Alise Johansen

Høyre:
Martin Nilsen
Heidi Glørstad Nielsen
Senterpartiet:
Bjørnar Espnes
Venstre:
Arvid Hammernes
Vibeke Franck Sehm
Edvin Paulsen
Lillian Holm

Faste representanter med forfall:
Arbeiderpartiet:
Frode Reppe

Sosialistisk Venstreparti:
Turid Berget
Fremskrittspartiet:
Olaf Reppe
Jarl Arthur Dyrvik
Vivian Dolen Sørdal

Senterpartiet:
Bjørnar Espnes
Venstre:
Vibeke Franck Sehm
Edvin Paulsen

Vararepresentanter som møtte:
Arbeiderpartiet:
Ann Kristin Kristoffersen

Sosialistisk Venstreparti:
Håvard Holte Os
Fremskrittspartiet:
Ingen

Senterpartiet:
Jorunn Skarsvåg
Venstre:
Ola Grønskag
Halgeir Arild Hammer møtte kl.
10.15.

Merknader:
1.
2.
3.

Innkalling til møte med saksliste ble enstemmig godkjent.
Kl. 10.00 MOT-informasjon om status og veien videre v/MOT-koordinator Ulrik Ervik og lokal MOTleder Roger Fredheim
Kl. 10.15 Gjennomgang av kommunebarometeret v/Mona Åsen.

Underskrift:

Berit Flåmo
Ordfører

Heidi Glørstad Nielsen
Protokollunderskriver

Frida Hanø Kvingedal
sekretær
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HOVEDUTSKRIFT
Utvalg : Kommunestyret
Møtedato: 28.08.2014

SAKSLISTE

Saksnr.

Arkivsaksnr.
Innhold

92/14

14/784
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.06.14

93/14

14/783
REFERATSAKER

94/14

14/373
KULTURPLAN FOR FRØYA KOMMUNE 2014 - 2019

95/14

14/328
PROSESSARBEID SISTRANDA SKOLE, SAMARBEID MED MIDT NORSK
KOMPETANSESENTER FOR ATFERD

96/14

14/934
KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014

97/14

14/933
BUDSJETTJUSTERING - RESERVERTE TILLEGGSBEVILGNINGER

98/14

13/1365
INNGÅELSE AV AVTALE MED KRISESENTER

99/14

14/676
"BLÅ - LIVET VED HAVET" DUMMY

100/14

13/1248
INVESTERING- OG DRIFTSBUDSJETT FOR 2014

101/14

14/19
KJØP AV NY BRANNBIL/RØYKDYKKERBIL

102/14

14/57
REGULERINGSPLAN FOR INDRE DEL AV MÅØYHÅLET - SLUTTBEHANDLING

103/14

14/327
SJØHUSTOMT I AVLØYSVÅGEN

104/14

14/972
EVALUERING AV PRØVEORDNING, SOMMERÅPEN SFO SISTRANDA SKOLE

105/14

14/797
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - TURID BERGET
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106/14

14/894
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - EVA MARIE HAMMERVIK

107/14

14/911
SUPPLERING/NYVALG TIL NEMNDER, RÅD OG UTVALG GRUNNET DØDSFALL

108/14

14/986
RÅDMANNENS ORIENTERING

109/14

14/987
ORDFØRERENS ORIENTERING

110/14

10/1182
Unntatt offentlig ofl §13
RESSURSKREVENDE BRUKER, HJEMMEBASERTE TJENESTER - UTVIDET
BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE. ØKNING BRUKERSTYRT PERSONLIG
ASSISTANSE

111/14

14/603
Unntatt offentlig ofl §13
ØKNING AV TJENESTETILBUD - BPA
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92/14
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 19.06.14

Vedtak:
Protokoll fra møte 19.06.14 godkjennes som framlagt.
Enstemmig.
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 19.06.14 godkjennes som framlagt.

93/14
REFERATSAKER

Vedtak:
Referatene taes til orientering.
Enstemmig.
Forslag til vedtak:
Referatene taes til orientering.

94/14
KULTURPLAN FOR FRØYA KOMMUNE 2014 - 2019

Vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.

Kommunestyret vedtar «Kulturplan 2014 – 2019» i samsvar med styringsgruppas forslag datert
26.06.14.
Formannskapet/kulturstyret utarbeider prioritetsliste for gjennomføring av tiltak for hvert år i
planperioden 2014 – 2019.
Rådmannen rapporterer om gjennomføring av tiltakene i planen i den årlige årsmeldingen til
kommunestyret.
Planen rulleres en gang i hver kommunestyreperiode.
Punktet om gratis halleie for ikke-kommersielle aktører tas ut. Konsekvensene av dette er ikke
utredet, og gratis halleie er en sak som evt må tas under budsjettbehandlingen.

Vedtatt.
Kommunestyrets behandling i møte 28.08.14:
Rådmannen orienterte om arbeidet med kulturplana.
Ap/H fremmet flg. forslag på nytt pkt.5:
”Punktet om gratis halleie for ikke-kommersielle aktører tas ut. Konsekvensene av dette er ikke utredet, og gratis
halleie er en sak som evt må tas under budsjettbehandlingen.”
Votering:
Pkt. 1-4
Nytt pkt. 5 fra Ap/H

Enstemmig
Vedtatt med 19 mot 1 stemme avgitt fra Sv
5

Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1.
2.
3.
4.

Kommunestyret vedtar «Kulturplan 2014 – 2019» i samsvar med styringsgruppas forslag datert 26.06.14.
Formannskapet/kulturstyret utarbeider prioritetsliste for gjennomføring av tiltak for hvert år i planperioden
2014 – 2019.
Rådmannen rapporterer om gjennomføring av tiltakene i planen i den årlige årsmeldingen til
kommunestyret.
Planen rulleres en gang i hver kommunestyreperiode.

Enstemmig.

95/14
PROSESSARBEID SISTRANDA SKOLE, SAMARBEID MED MIDT NORSK
KOMPETANSESENTER FOR ATFERD

Vedtak:
Frøya kommunestyre innstiller på å videreføre påbegynt utviklingsarbeid ved Sistranda skole i regi av
Midt Norsk Kompetansesenter for Atferd (MKA) med de kostnader som er angitt i forslaget til
samarbeidsavtale.
Det forutsettes at skolen utarbeider en konkret plan for hvordan skolen på egen hånd kan håndtere
atferdsvansker.
Kostnadene i henhold til avtale kr. 252.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.
Enstemmig.
Kommunestyrets behandling i møte 28.08.14:
2 dokument/vedlegg untatt offentlighet, jfr. Offentlighetsloven § 13.
Det ble diskusjon om vedleggene skulle åpnes for innsyn.
Møtet ble enstemmig vedtatt lukket under diskusjon om enkelte punkt i vedleggene skulle unntas offentlighet.
Etter diskusjonen ble det foretatt votering om dokumentene skulle være åpne eller fortsatt skulle være untatt
offentlighet.
Votering:
De 2 dokumentene/vedleggene ble vedtatt untatt offentlighet, jfr. Offentlighetsloven § 13
med 12 mot 8 stemmer avgitt fra Sv, Sp, V og Frp.
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommunestyre innstiller på å videreføre påbegynt utviklingsarbeid ved Sistranda skole i regi av Midt
Norsk Kompetansesenter for Atferd (MKA) med de kostnader som er angitt i forslaget til samarbeidsavtale.
Det forutsettes at skolen utarbeider en konkret plan for hvordan skolen på egen hånd kan håndtere
atferdsvansker.
Kostnadene i henhold til avtale kr. 252.000,- dekkes ved bruk av disposisjonsfondet.
Enstemmig.
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96/14
KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2014

Vedtak:
Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 tas til orientering.
Det forutsettes at negative avvik dekkes inn innenfor budsjettene til den enkelte virksomhet.
Evt behov for budsjettjusteringer må behandles politisk fortløpende.
Enstemmig.
Kommunestyrets behandling i møte 28.08.14:
Ap/H fremmet flg. forslag på nytt avsnitt:
”Det forutsettes at negative avvik dekkes inn innenfor budsjettene til den enkelte virksomhet.
Evt behov for budsjettjusteringer må behandles politisk fortløpende.”
Enstemmig.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 tas til orientering.
Enstemmig.

97/14
BUDSJETTJUSTERING - RESERVERTE TILLEGGSBEVILGNINGER

Vedtak:
Reserverte tilleggsbevilgninger økes med kr. 300 000,-. Økningen dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
Enstemmig.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Reserverte tilleggsbevilgninger økes med kr. 300 000,-. Økningen dekkes ved bruk av disposisjonsfond.
Enstemmig.

98/14
INNGÅELSE AV AVTALE MED KRISESENTER

Vedtak:
Frøya kommune inngår avtale med Krisesenter for Orkdal og omegn.
For 2014 tas utgiftene fra disposisjonsfondet.
Utgifter finansieres gjennom årlige rammetilskudd til kommunen, og legges inn i økonomiplan 2015-2019.
Enstemmig.
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Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommune inngår avtale med Krisesenter for Orkdal og omegn.
For 2014 tas utgiftene fra disposisjonsfondet.
Utgifter finansieres gjennom årlige rammetilskudd til kommunen, og legges inn i økonomiplan 2015-2019.
Enstemmig.

99/14
"BLÅ - LIVET VED HAVET" DUMMY

Vedtak:
1.
2.
3.

Frøya kommune går inn for deltakelse i prosjektet med forutsetning av at andre innbudte aktører
også fatter posetivt vedtak i saken.
Det forutsettes at fiskerinæringen representert ved fiskarlaget også deltar i prosjektet.
Prosjektet finansieres med kr. 50.000,- som hentes fra Disposisjonsfondet.

Enstemmig
Kommunestyrets behandling i møte 28.08.14:
Følgende omforente forslag til tillegg ble fremmet:
Det forutsettes at fiskerinæringen representert ved fiskarlaget også deltar i prosjektet.
Formannskapets instilling med tillegg ble enstemmig vedtatt.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1.
2.

Frøya kommune går inn for deltakelse i prosjektet med forutsetning av at andre innbudte aktører også fatter
posetivt vedtak i saken.
Prosjektet finansieres med kr. 50.000,- som hentes fra Disposisjonsfondet.

Enstemmig.

100/14
INVESTERING- OG DRIFTSBUDSJETT FOR 2014

Vedtak:
1.

Festeavgift for 2014 økes som foreslått av fellesrådet.

2.

Øvrige investeringsoppgaver utsettes til 2015.

Enstemmig.
Forslag til vedtak:
1.

Festeavgift for 2014 økes som foreslått av fellesrådet.

2.

Øvrige investeringsoppgaver utsettes til 2015.
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101/14
KJØP AV NY BRANNBIL/RØYKDYKKERBIL

Vedtak:
Frøya kommunestyre viser til tidligere vedtak i sak 6/14 og de anbud som nå er innkommet både på nye
biler og en brukt bil. Kommunestyret ser det som viktig at Frøya Brann og redning nå bygges opp med
nytt moderne utstyr for å møte de utfordringer man har som følge av økning av i antall større bygge og
ikke minst befolkningsøkningen.
Kommunestyret vedtar følgende innkjøp av nytt/brukt bilmateriell og utstyr:
Ny brannbil inkludert opsjoner
Ny røykdykkerbil( inkl. opsjoner)
Kjøp av brukt bil fra Braco A/S
Sum
+ mva
TOTALT

: kr. 2.200.000,: kr. 547.000,: kr. 365.000,: kr. 3.112.000,: kr. 778.000,: kr. 3.890.000,-

Dette finansieres på følgende måte:
Låneopptak i 2014 i henhold til k.sak 6/14
Momskompensasjon(ekskl. mva for røykdykkerbil)
Forsikringsoppgjør i 2014
Nytt låneopptak i 2015 som innarbeides i budsjettet
TOTALT

: kr. 2.255.000,: kr. 641.000,: kr. 245.000,: kr. 749.000,: kr. 3.890.000,-

Det forutsettes at det før budsjettbehandlingen for 2015 og økonomiplanen for 2015 – 2018 fremlegges
utredning som viser løsning for ny brannstasjon på Sistranda og Nordskag. Dette for at man skal kunne
ha en tilfredsstillende brannstasjonsløsning ved anskaffelse av nye biler og utstyr.
Rådmannen bes utrede anskaffelse av en tankbil.
Enstemmig.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommunestyre viser til tidligere vedtak i sak 6/14 og de anbud som nå er innkommet både på nye biler og
en brukt bil. Kommunestyret ser det som viktig at Frøya Brann og redning nå bygges opp med nytt moderne
utstyr for å møte de utfordringer man har som følge av økning av i antall større bygge og ikke minst
befolkningsøkningen.
Kommunestyret vedtar følgende innkjøp av nytt/brukt bilmateriell og utstyr:
Ny brannbil inkludert opsjoner
Ny røykdykkerbil( inkl. opsjoner)
Kjøp av brukt bil fra Braco A/S
Sum
+ mva
TOTALT

: kr. 2.200.000,: kr. 547.000,: kr. 365.000,: kr. 3.112.000,: kr. 778.000,: kr. 3.890.000,-

Dette finansieres på følgende måte:
Låneopptak i 2014 i henhold til k.sak 6/14
Momskompensasjon(ekskl. mva for røykdykkerbil)
Forsikringsoppgjør i 2014
Nytt låneopptak i 2015 som innarbeides i budsjettet
TOTALT

: kr. 2.255.000,: kr. 641.000,: kr. 245.000,: kr. 749.000,: kr. 3.890.000,-
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Det forutsettes at det før budsjettbehandlingen for 2015 og økonomiplanen for 2015 – 2018 fremlegges
utredning som viser løsning for ny brannstasjon på Sistranda og Nordskag. Dette for at man skal kunne ha en
tilfredsstillende brannstasjonsløsning ved anskaffelse av nye biler og utstyr.
Rådmannen bes utrede anskaffelse av en tankbil.
Enstemmig.

102/14
REGULERINGSPLAN FOR INDRE DEL AV MÅØYHÅLET - SLUTTBEHANDLING

Vedtak:
Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Indre del av Måøyhålet med beskrivelse,
plankart og bestemmelser datert 22.05.2014. Vedtaket fattes i medhold til plan- og bygningslovens § 1212.
Enstemmig.
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Indre del av Måøyhålet med beskrivelse, plankart
og bestemmelser datert 22.05.2014. Vedtaket fattes i medhold til plan- og bygningslovens § 12-12.
Enstemmig.

103/14
SJØHUSTOMT I AVLØYSVÅGEN

Vedtak:
Frøya kommune selger sjøhustomt fra eiendommen Gnr. 5, bnr. 10 til Beate og Per Gunnar Ørndahl.
Tomta begrenses til 100 m2 og det forutsettes at det bygges sjøhus for lagring av utstyr og ikke naust på
tomta. Dette for å unngå betydelig terrenginngrep. Videre forutsettes at det opparbeides ny gangadkomst
til småbåtanlegget som krysser tomta, slik at denne adkomsten blir opprettholdt.
Tomteprisen fastsettes til kr. 30.000,- og kjøper betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen.
Enstemmig.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommune selger sjøhustomt fra eiendommen Gnr. 5, bnr. 10 til Beate og Per Gunnar Ørndahl. Tomta
begrenses til 100 m2 og det forutsettes at det bygges sjøhus for lagring av utstyr og ikke naust på tomta. Dette
for å unngå betydelig terrenginngrep. Videre forutsettes at det opparbeides ny gangadkomst til småbåtanlegget
som krysser tomta, slik at denne adkomsten blir opprettholdt.
Tomteprisen fastsettes til kr. 30.000,- og kjøper betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen.
Enstemmig.
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104/14
EVALUERING AV PRØVEORDNING, SOMMERÅPEN SFO SISTRANDA SKOLE

Vedtak:
Frøya kommunestyre tar informasjonen om evaluering av sommeråpen SFO ved Sistranda skole til
orientering.
Frøya kommunestyre anbefaler en videreføring av tilbudet om sommeråpen SFO ved Sistranda skole med
en utvidelse også til andre skoler etter behov. Dette må da tas med i den videre budsjettbehandlinga for
2015.
Dersom det viser seg å være liten interesse for tilbudet også neste år skal igangsetting vurderes av HDD I
et slikt tilfelle må en også se på om behov for tilbud kan løses på andre måter, feks gjennom
barnehagetilbudet.
Enstemmig.
Kommunestyrets behandling i møte 28.08.14:
Ap/H fremmet flg. forslag på nytt avsnitt:
Dersom det viser seg å være liten interesse for tilbudet også neste år skal igangsetting vurderes av HDD I et slikt
tilfelle må en også se på om behov for tilbud kan løses på andre måter, feks gjennom barnehagetilbudet.
Votering:
Formannskapets instilling:
Tillegg fra Ap og H:

Enstemmig
Enstemmig.

Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommunestyre tar informasjonen om evaluering av sommeråpen SFO ved Sistranda skole til orientering.
Frøya kommunestyre anbefaler en videreføring av tilbudet om sommeråpen SFO ved Sistranda skole med en
utvidelse også til andre skoler etter behov. Dette må da tas med i den videre budsjettbehandlinga for 2015.
Enstemmig.

105/14
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - TURID BERGET

Vedtak:
Repr. Turid Berget gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen kommune.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fast medlem i Overskattetakstnemnda velges: Ola Vie.
Vararepresentant for Ola Vie i Overskattetakstnemnda velges: Håvard Holte Os.
Leder i Overskattetakstnemnda velges: Ola Vie.
Fast representant i Trafikkrådet fra Sørværa velges: Arnstein Antonsen..
Vararepresentant for Arnstein Antonsen velges: Ivar Martin Iversen.
Til meddommer i Tingretten foreslås: Rita Elin Hovde.

Enstemmig.
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Kommunestyrets behandling i møte 28.08.14:
Sv v/Håvard Holte Os fremmet flg. forslag til vedtak:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fast medlem i Overskattetakstnemnda velges: Ola Vie.
Vararepresentant for Ola Vie i Overskattetakstnemnda velges: Håvard Holte Os.
Leder i Overskattetakstnemnda velges: Ola Vie.
Fast representant i Trafikkrådet fra Sørværa velges: Arnstein Antonsen.
Vararepresentant for Arnstein Antonsen velges: Ivar Martin Iversen.
Til meddommer i Tingretten foreslås: Rita Elin Hovde.

Enstemmig.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Repr. Turid Berget gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen kommune.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fast medlem i Overskattetakstnemnda velges:_______________________________.
Evt. vararepresentant dersom Ola Vie går inn som fast medlem:________________.
Leder i Overskattetakstnemnda velges:_____________________________________.
Fast representant i Trafikkrådet fra Sørværa velges:_________________________.
Evt. vararepresentant dersom Arnstein Antonsen går inn som fast representant:_______________.
Til meddommer i Tingretten foreslås:______________________________________.

Enstemmig.

106/14
SØKNAD OM FRITAK FRA POLITISKE VERV - EVA MARIE HAMMERVIK

Vedtak:
Repr. Eva Marie Hammervik gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen
kommune.
1.
2.

Som varamedlem for Ola Vie til samarbeidsutvalget for Nesset barnehage velges: Torbjørn Reppe.
Frøya kommune foreslår Helge Borgen som meddommer til utvalg for Jordskiftesaker for resten av
perioden.

Enstemmig.
Kommunestyrets behandling i møte 28.08.14:
Sv v/Håvard Holte Os fremmet flg. forslag nytt medlem:
1.

Som varamedlem for Ola Vie til samarbeidsutvalget for Nesset barnehage velges: Torbjørn Reppe.

Ap/H v/Kristin Reppe Storø fremmet flg. forslag til nytt medlem:
2.

Frøya kommune foreslår Helge Borgen som meddommer til utvalg for Jordskiftesaker for resten av
perioden.

Enstemmig.
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Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Repr. Eva Marie Hammervik gis fritak for resten av perioden med bakgrunn i flytting til annen kommune.
1.
2.

Som varamedlem for Ola Vie til samarbeidsutvalget for Nesset barnehage velges______________.
Frøya kommune foreslår Miljøkonsulent Øyvor Helstad som meddommer til utvalg for Jordskiftesaker for
resten av perioden.

Enstemmig.

107/14
SUPPLERING/NYVALG TIL NEMNDER, RÅD OG UTVALG GRUNNET DØDSFALL

Vedtak:
Følgende valg gjøres til de nemnder, råd og utvalg som repr. Tor Pettersen var medlem av:
1.
2.
3.
4.
5.

Som fast medlem i Rådet for stiftelsen Halten velges: Pål Terje Bekken.
Personlig varamedlem for Elin A. Wahlvåg i Overskattetakstnemnda velges: Kristin Reppe Storø.
Representant i oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere velges: Eli Ann Karlsen.
Første varamedlem Heidi Hansen går inn som fast medlem i Kommunalt brukerråd og Bodil
Hammerdal vil gå inn som siste varamedlem. Disse er forespurt.
Varamedlem for Heidi Madsvåg fra Kommunalt Brukerråd i Trafikksikkerhetsutvalget velges
Kirsten Rønquist Antonsen som også er forespurt.

Enstemmig.
Kommunestyrets behandling i møte 28.08.14:
Ap/H v/Kristin Reppe Storø fremmet flg. forslag til nye medlemmer:
1.
2.
3.
4.
5.

Som fast medlem i Rådet for stiftelsen Halten velges: Pål Terje Bekken.
Personlig varamedlem for Elin A. Wahlvåg i Overskattetakstnemnda velges: Kristin Reppe Storø.
Representant i oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere velges: Eli Ann Karlsen.
Første varamedlem Heidi Hansen går inn som fast medlem i Kommunalt brukerråd og Bodil Hammerdal vil
gå inn som siste varamedlem. Disse er forespurt.
Varamedlem for Heidi Madsvåg fra Kommunalt Brukerråd i Trafikksikkerhetsutvalget velges Kirsten
Rønquist Antonsen som også er forespurt.

Enstemmig.
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Følgende valg gjøres til de nemnder, råd og utvalg som repr. Tor Pettersen var medlem av:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Som fast medlem i Rådet for stiftelsen Halten velges:_________________________.
Evt. vararepresentant dersom Gunn Heidi Hallaren går inn som fast medlem:__________________.
Personlig varamedlem for Elin A. Wahlvåg i Overskattetakstnemnda velges:____________________.
Representant i oppnevningsutvalg for konfliktrådsmeglere velges:______________.
Første varamedlem Heidi Hansen går inn som fast medlem i Kommunalt brukerråd og Bodil Hammerdal vil
gå inn som siste varamedlem. Disse er forespurt.
Varamedlem for Heidi Madsvåg fra Kommunalt Brukerråd i Trafikksikkerhetsutvalget velges Kirsten
Rønquist Antonsen som også er forespurt.

Enstemmig.
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108/14
RÅDMANNENS ORIENTERING

Nor-Fishing: Frøya kommune ble nominert i konkurransen ”beste stand”.
Frøya, Hitra og Trondheim kommune - felles stand, veldig vellykket.
Det ble inngått avtale mellom Frøya Videregående skole og Havforskningsinstituttet.
Frøya kultur- og kompetansesenter: Styringsgruppemøte, totalregnskapet er ikke sluttført.
Overforbruk på 1.5 %. Budsjett: overforbruk 1.5 – 3 mill. Grunnet bla. masseavvik, senere overtagelse enn
planlagt, dette kommer på kapitalkostnader. Sluttsummen kommer seg på rundt 180 mill.
Utviklingsprosjekt i Frøya kommune: Rådmann har invitert samtlige ansatte, kommet en del tilbakemeldinger
på hvor folk ønsker å delta, oppstart vil være 3. september. 40 personer er invitert inkl. styringsgruppen.

109/14
ORDFØRERENS ORIENTERING

Venstre v/repr. Arvid Hammernes oversendte følgende spørsmål til formannskapsmøte 12.08.14:
”Er avgangsresultatene og grunnskolepoeng hos oss kjent for skoleåret 2013-14?
Hvis svaret er ja, bes det at formannskapet orienteres i møte 12.08.14.
Bakgrunnen for spørsmålet er det ønskes opplysninger om situasjonen innen skole da Frøya kommune har hatt
svært svake resultater på grunnskolepoeng i de siste årene. Det er av interesse å vite om det har blitt
forbedringer.”
Ordfører mottok 16.juni d. å følgende interpellasjon fra representanten Aleksander Søreng, FRP:
Interpellasjon fra Frp v/Aleksander Søreng
”Kommunesammenslåing må avgjøres av folket
Regjeringen har varslet en kommunereform, der målet er større og mer robuste kommuner.
Regjeringen har gitt signaler om at man i første omgang ønsker frivillige kommunesammenslåinger, og at man
vil kunne oppnå økonomiske fordeler ved frivillig sammenslåing.
Det er med bakgrunn i dette viktig å være tidlig ute med å gjennomføre en kommunesammenslåing.
For Frøya kommune vil det være naturlig at man slår seg sammen med Hitra kommune. Det bør derfor snarest
igangsettes en prosess sammen med Hitra kommune, for å vurdere en sammenslåing av de to kommunene.
Selv om det nå haster med å igangsette en kommunesammenslåing, er det viktig at dette er godt forankret i
befolkningen. Det er derfor ønskelig at det gjennomføres en folkeavstemming om kommunesammenslåing.”
Forslag:
Frøya kommunestyre ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en sak om prosess frem mot en
eventuell kommunesammenslåing.
Rådmannen må i saken utrede hvor raskt det kan gjennomføres en folkeavstemming for eller mot
kommunesammenslåing.
Svar på interpellasjon fra Aleksander Søreng, FRP, vedr. ny kommunereform.
Ordfører viser til den umiddelbare tilbakemeldinga til interpellanten, der budskapet var at ordfører ikke fant
tiden moden for å besvare interpellasjonen på daværende tidspunkt. Dette med bakgrunn i at vi på
kommunestyremøtet 19.juni under temadebatten «Ny kommunereform - hvor går Frøya?» skulle ha orienteringer
fra KS, Fylkesmannen og med fylkeskommunen som observatør.
Ordfører finner det heller ikke på nåværende tidspunkt riktig å ta stilling til forslaget om folkeavstemming. Dette
med bakgrunn i det som kom fram under temadebatten.
Den 26.august deltok ordfører, opposisjonsleder og rådmann på en konferanse i regi av Fylkesmannen, og som
er ment å være startskuddet for de lokale prosessene.
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Alle kommuner er nødt til å sette i gang en kommunereform prosess. Det som vil skje nå er at kommunene vil
søker kontakt med andre kommuner med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med
nabokommunen(-e)
For oss er det naturlig å ta kontakt med Hitra. Men det er stor sannsynlighet for at også andre kommuner vil ta
kontakt med oss og/ eller vi tar kontakt med andre.
Ordfører er helt enig med interpellanten i at det er viktig at dette er godt forankret i befolkning.
I forhold til prosessen er det noe tidlig å bestemme om det er folkeavstemning som er den beste løsningen og vil
komme tilbake til den vurderingen når det er naturlig i forhold til den totale prosessen.
Repr. Aleksander Søreng: Mye gode svar. Mener at vi må starte rett, forankres i kommunestyret selv før vi går
videre til andre kommuner. Viktig for oss som er lokalpolitikere at vi får synspunkt og avklaring fra folket.
Rådgivende at folkeavstemmingen blir hørt. Ønsker å stille sine to spørsmål til kommunestyret.
Repr. Kristin Reppe Storø: Spennende og skremmende sak. Folkeavstemming kan være et alternativ når vi har
fått klargjort litt mer. Mange alternativ å velge mellom, må se hva som er reelt.
Repr. Aleksander Søreng Viktig at vi må se på en folkeavstemming.
Repr. Halgeir Hammer: Forhandle om nytt kommunesenter, ønsker Dolmen by tilbake.
Repr. Helge Borgen: Ber rådmannen sette i gang prosess til folkeavstemming, må diskuteres internt i dette
forumet. Hvem vil ha oss? Viktig å ta det i rett rekkefølge.
Forslag fra Fremskrittspartiet:
1.

Frøya kommunestyre ber rådmannen komme tilbake til kommunestyret med en sak om prosess frem
mot en eventuell kommunesammenslåing.

Falt med 13 mot 7 stemmer avgitt fra Frp, Sp og Venstre.
2.

Rådmannen må i saken utrede hvor raskt det kan gjennomføres en folkeavstemming for eller mot
kommunesammenslåing.»

Falt med 13 mot 7 stemmer avgitt fra Frp, Sp og Venstre.

Spørsmål fra repr. Torill Pettersen vedr. Flatvalveien:
Ønsker å fremme spørsmål iht hva vi gjør i forkant av fylkesstyrets behandling av denne saken i september.
Er det f.eks. fornuftig å sende en delegasjon til hovedutvalgsmøtet i STFK??
Jeg er opptatt av at vi må holde trykket her nå. Viktig at man får et vedtak for 2015-2017 slik at kommunen har
en reell mulighet for forskuttering.
Har vært hjemme i sommer og brukt veien. Situasjonen kan ikke beskrives med ord.
Vi er heldige dersom det ikke snart går liv på denne strekningen.
Håper at et samlet kommunestyre kan legge en god plan for å få dette i mål:)) Usikker på nå disse møtene skal
finne sted, får håpe vi ikke blir for sene. Tiden er inne nå!!
Svar fra Ordfører Berit Flåmo:
Det er tverrpolitisk enighet om at det må gjøres noe med Flatvalveien. Opposisjonsleder og ordførere skal ha
møte med bla. leder for samferdselsutvalget i fylkeskommunen hvor blant annet Flatvalveien er tema. Det er
fylkesmøte i samferdselskomiteen den 15. oktober det er mest sannsynlig at prioriteringene når det gjelder
investeringer på vei kommer opp.
Ordfører oppfordrer alle partier i å delta under sakens behandling! Ber om at gruppelederne tar kontakt med
hverandre om eventuelt en samkjøring.
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Repr. Torill Pettersen: Stor grend, nytt oppvekstsenter, idrettssenter, motorsportsenter. Forskuttering, få noe til å
skje. Hva må vi gjøre? Uholdbart, stort press på SalMar.
Ordfører Berit Flåmo: Viktig sak, stort press. Mange som jobber med Flatvalveien.
Ordførerens orienteringer:
Evalueringsrapport fra DSB. Ble enig om at det skulle skrives brev på vegne av kommunestyret. Ikke enig i det
som har kommet frem i media og rapporten. Ordføreren i Flatanger gjør det samme. Tar sterk avstand fra deler
av rapporten.
Repr. Helge Borgen: Veldig bra brev som kan sendes.
Situasjonen i Øy-rekkka: Opptatt av saken. Blir et tema i neste formannskapsmøte. Må handle raskt.
Forhandlingsutvalg har allerede hatt møte med Sarepta vedr. vindmøllepark på Frøya.
Nor-Fishing: Vellykket og godt besøkt stand. Stor interesse for Frøya, Hitra, fiskeri og havbruk.
Repr. Aleksander Søreng: Sommerjobb for ungdom, hva er tilbakemeldingene der?
Gangfelt Dyrvik – Nesset, haster også.
Ordfører Berit Flåmo: Sommerjobb for ungdom; har bestilt evaluering, kommer i løpet av høsten. Tar en runde
så fort som mulig.
Veien er et tema neste fredag, egen runde med den veien også. Fokus på begge saker.
Repr. Martin Nilsen: Ikke glem Titranveien, farlig å kjøre over Malmmyran.
Repr. Arvid Hammernes: Vidar Oskarsson etterlyste plan for Øy-rekka i kommunestyret 27. februar 2013.
Nødvendigheten med egen plan for Øy-rekka. Ordfører lovte temadebatt, når kommer den?
Ordfører Berit Flåmo: Er ikke bare villig, det er helt nødvendig med en runde ang. Øy-rekka. Tar tak i dette
raskt. Fiskeripolitisk tema i septembermøte. Fiskarlaget ønsker å komme, håper på september, mulig oktober.
Repr. Arvid Hammernes: Aktører som skal være med må bli informert så fort som mulig, allerede spørsmål om
når det blir.
Repr. Halgeir Hammer: Ønsker at saker blir nevnt med saksnummer. Bør slutte med unødvendige kommentarer.
Ordfører Berit Flåmo: Passe seg for hva man sier når man er på lufta. Skal bli flinkere til å referere til
saksnummer. Viktig at det blir stilt spørsmål rundt dette.

110/14
Unntatt offentlig Ofl §13
RESSURSKREVENDE BRUKER, HJEMMEBASERTE TJENESTER - UTVIDET BRUKERSTYRT
PERSONLIG ASSISTANSE. ØKNING BRUKERSTYRT PERSONLIG ASSISTANSE

111/14
Unntatt offentlig Ofl §13
ØKNING AV TJENESTETILBUD - BPA
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Torbjørn Berglann
Arkivsaksnr.: 14/712

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJON - HELHETLIG INNSATS OVERFOR
BARN OG UNGE

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret merker seg rapportens konklusjon og anbefalinger vedrørende
behovet for kompetanse i oppvekstsektoren og ber rådmannen legge fram en sak i
løpet av høsten om hvordan kompetansenivået i sektoren kan heves.
2. Kommunestyret tar rapportens øvrige konklusjoner og anbefalinger til
orientering.

Vedlegg:
Ingen.
Saksopplysninger:
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra
utvalget. Kommunalsjef for oppvekst orienterte om kommunens oppfølging av
rapporten.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Saksutredning
Kontrollutvalget i Frøya kommune bestilte i sak 06/13 en forvaltningsrevisjon av
kommunens innsats for et helhetlig tjenestetilbud for barn og unge i en utsatt situasjon.
Revisjonen la fram en prosjektskisse for utvalget i sak 13/13 og en prosjektplan i sak 34/13,
som utvalget sluttet seg til.
Revisjonen har belyst to problemstillinger. Den ene omfatter planer, rutiner og forebyggende
tiltak for barn og unge i en ”utsatt situasjon”. Problemstilling to omfatter samarbeid mellom
de ulike delene av tjenesteapparatet, som i denne sammenhengen er Sistranda barne- og
ungdomsskole, Nordskag oppvekstsenter, Nesset barnehage, barneverntjenesten, helsestasjon
og skolehelsestjeneste, PPT, SLT-koordinator og lensmann.

I rapporten brukes begrepet ”utsatt situasjon”om barn og unge (…) med
lærevansker, med adferdsproblemer, med psykiske vansker, med fysiske
eller psykiske funksjonsnedsettelser, med rusproblematikk, og barn
og unge som har vært utsatt for omsorgssvikt eller vold, m.m. (NOU: 2009- 22)
Et fellestrekk for disse personene er at de trenger tilbud fra minst to av de aktuelle
tjenestene.
I den første problemstillingen spør revisjonen om Frøya kommunes tjenester for barn og
unge har etablert planer, rutiner og forebyggende tiltak for de som er i en ”utsatt situasjon”.
Revisjonen konkluderer med at kommunen har en plan for tidlig innsats. Planen omfatter
flere tiltak, som skal vurderes og rapporteres årlig. Frøya kommune mangler
formalkompetanse i viktige funksjoner i barnehage, skole og hjelpetjenester og det er
vanskelig å få søkere til disse stillingene. Det fører til at flere barnehager har dispensasjon
fra kompetansekravene. Revisjonen peker på at skolestrukturen er desentralisert og at der
elevtallsveksten vil være størst i årene framover, vil det være mest utfordrende å
tilfredsstille kompetansekravene. Revisjonen har inntrykk av at medarbeiderne har
muligheter for å ta videreutdanning.
I rapporten står det at barnehagene og skolene har tatt i bruk ulike verktøy for å jobbe
forebyggende, blant annet deltar kommunen i flere prosjekt og har ulike hjelpemidler for å
avdekke situasjonen. Revisjonen mener at Frøya kommune må være målrettet i bruken av de
ulike verktøyene og vurdere nytten av disse. Skolene og barnehagene har satset på språk- og
begrepsutvikling, blant annet med henblikk på minoritetsspråklige. Frøya kommune har en
høyere andel elever med minoritetsspråklig bakgrunn enn Sør-Trøndelag og landet ellers.
Samtidig går andelen som får særskilt norskopplæring ned i kommunen. Frøya kommune har
også lavere andel elever som får morsmålsundervisning. Revisjonen stiller spørsmål ved
utviklingen, men tar forbehold om det kan være feil i KOSTRAregistreringen.
Revisjonen skriver at ingenting tyder på at opplæringen til minoritetsspråklige elever er
mangelfull. Revisjonen skriver at kommunen jobber systematisk med oppfølging av
tiltak, men observerer at tiltak blir utsatt på grunn av mangel på kompetanse og ressurser.
Barnehagene og skolene har jevnlige brukerundersøkelser, som ifølge revisjonen brukes i
arbeidet ved virksomhetene og i kommunens planarbeid. Det er etablert et godt opplegg for
å få foreldre til å svare på barnehageundersøkelsen, mens opplegget for å få foreldre i skolen
til å svare har betydelig forbedringspotensial. Kommunen har en uttalt målsetning om å
styrke samarbeidet og engasjementet blant foreldrene. Revisjonen påpeker at barnehagene
og skolene har slitt med å nå dette.
I den andre problemstillingen spør revisjonen om det er etablert samarbeidsarenaer
mellom de ulike tjenestene for barn og unge, mellom tjenestene og politiet, og om
disse fungerer etter hensikten.
Revisjonen konkluderer med at rådmannen har lagt til rette for helhetlig innsats for barn og
unge ved å etablere Forum oppvekst. Her inngår barnevern,
helsestasjon og skolehelsetjeneste og PPT sammen med skoler og barnehage. Revisjonen
skriver videre at kommunen håndterer overgangene mellom skoleslagene
tilfredsstillende og har lagt godt til rette for disse.

Det er etablert flere samarbeidsorgan, blant annet forum oppvekst, som er et forum for
lederne i sektoren. Videre er det samarbeidsteam ved samtlige barnehager og skoler.
Disse involverer styrer/rektor, PPT, barnevern, skolehelsetjeneste/helsestasjon og
barnets foresatte. Revisjonen mener at samarbeidsteamene i hovedsak fungerer etter
intensjonen.
Barnevernstjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten og PPT er blant flere tjenester for
barn og unge som er samlokalisert i «Kysthaven». Hensikten med samlokaliseringen var å
etablere mer samarbeid på tvers av tjenestene, og at brukerne skulle ha lavere terskel for å ta
kontakt. I tillegg ønsket man å etablere et ”familiens hus”. Revisjonen skriver at
samlokaliseringen ikke har hatt den ønskede effekten.
Samarbeidet mellom kommunen og politiet beskrives i rapporten som godt organisert, og
revisjonen mener det er positivt at Frøya kommune har fått til samarbeidet mellom ledelsen
i kommunen og politiet, sammen med ungdomsråd og videregående skole.
Revisjonen anbefaler rådmannen å følge opp utfordringer når det gjelder:
• Riktig og nødvendig kompetanse i ulike tjenester for barn og unge
• Legge tilrette for etter- og videreutdanning
• Bruke eksterne kompetansemiljø der kommunen selv mangler kompetanse
• Profilerings- og rekrutteringstiltak
•
•
•

Finne tiltak for å styrke foreldresamarbeidet når det gjelder:
Deltakelse på foreldremøter
Brukerundersøkelser

Vurdering:
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Undersøkelsen viser at Frøya kommune i hovedsak har et helhetlig tjenestetilbud til barn og
unge i en utsatt situasjon. Rapporten viser at det er behov for å styrke kompetansen innenfor
oppvekstområdet.

FORVALTNINGSREVISJON

Helhetlig innsats overfor utsatte barn og unge

FRØYA KOMMUNE
MARS
2014
- TITTEL -

1
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Forord
Dette er en rapport fra forvaltningsrevisjon på oppdrag fra kontrollutvalget i Frøya kommune.
Forvaltningsrevisjonen er utført i henhold til god kommunal revisjonsskikk – Standard for
forvaltningsrevisjon – RSK 001. Vi takker ansatte og ledelse i Frøya kommune for å ha
tilrettelagt for at revisjonen kunne utføres i henhold til standarden.

Trondheim, 11.3.2014

Anna Ølnes /s/
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor
Tor Arne Stubbe /s/
Prosjektmedarbeider
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Sammendrag
Det er etablert en rekke funksjoner, planer og tiltak for å forebygge og yte en helhetlig
innsats på tvers av tjenester. Det er mye innsats i barnehager, skoler, helsetjenester og
hjelpetjenester i Frøya for å gjøre kommunen til et godt sted å vokse opp for barn og unge.
Her følger en oppsummering av revisjonens konklusjoner:

Revisjonen konkluderer med at kommunen har utfordringer med å ha nødvendig og
tilfredsstillende kompetanse til å drive forebyggende og helhetlig innsats.

Barnehager og skoler deltar i mange satsinger og har satt i gang en rekke
kartlegginger og forebyggende tiltak for å jobbe med utfordringer. Bruk av verktøy og
tiltak bør være målrettet, og rådmannen bør vurdere merverdien av den enkelte
satsing og det enkelte verktøy.

Revisjonen har ikke informasjon som tyder på at det har vært mer negative episoder
og erfaringer med barn og ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn enn øvrige barn
og unge på Frøya. Kommunen har en økende andel barn og unge med
minoritetsspråklig bakgrunn. Dette krever egne tiltak, og har sine egne utfordringer.

Det er etablert en rekke formelle og uformelle samarbeidsfora og kontaktpunkt med
foreldre1. Det er gitt uttrykk for at det er vanskelig å engasjere foreldre i
samarbeidsfora, foreldremøter og brukerundersøkelser.

Kommunen har tatt viktige grep for å få til helhetlig samarbeid på tvers av tjenester for
barn og unge. Samarbeidet er forankret til rådmannens ledergruppe.

Samlokaliseringen i «Kysthaven» ble ikke slik en hadde forventet, og det ble ikke det
helhetlige samarbeidet som det var tenkt. Det er ikke blitt til et «familiens hus», slik
tanken var.

Kommunen har samarbeid med politiet gjennom SLT (Samordningsmodell for lokale,
forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet).

Vi viser forøvrig til konklusjon og anbefalinger i kapittel 6.
1

Herunder foresatte
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Forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Frøya kommune. I
bestillingen var kontrollutvalget opptatt av å se på helheten, men at skole skulle framheves.
Vi har sett på både barnehage og skole. I tillegg til øvrige kommunale tjenester for utsatte
barn og unge, ønsket kontrollutvalget at vi skulle se på kommunens samarbeid med politiet.

Vi har konkretisert kontrollutvalgets bestilling og gjennomført undersøkelsen med følgende
problemstillinger:

1) Har tjenestene for barn og unge planer, rutiner og forebyggende tiltak for de som er i
“utsatt situasjon”?

2) Er det etablert samarbeidsarenaer som fungerer etter hensikten mellom de ulike
tjenestene for barn og unge, og mellom tjenestene og politiet?

Disse problemstillingene er belyst i kapitlene 3 og 4.

Vurderingene våre bygger på dokumentasjon som er innhentet gjennom intervju med
nøkkelpersoner innen de ulike tjenestene, statistisk informasjon over år for Frøya og
gjennomsnittet for andre kommuner, brukerundersøkelser og dokumentasjon i planer og
rapporter som gjelder for kommunen.
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1 Innledning
Denne rapporten oppsummerer resultat av forvaltningsrevisjon av Frøya kommunes
helhetlige innsats overfor barn og unge i en utsatt situasjon. I dette kapitlet gjør vi rede for
kontrollutvalgets bestilling og hvilke forventninger og føringer som gjelder nasjonalt og lokalt.
Vi vil også presentere organiseringen av arbeidet overfor barn og unge i Frøya kommune.

1.1 Bestilling
Kommunestyret i Frøya kommune vedtok å prioritere forvaltningsrevisjon av helhetlig innsats
for barn og unge, da de vedtok Plan for forvaltningsrevisjon 2013-2014 (sak 184/2012). I sak
006/13 vedtok de å bestille et prosjekt om dette temaet. I protokollen fremgår følgende ønske
med prosjektet:

Kontrollutvalget ønsker å se på helheten, men fremhevet at skole bør stå i sentrum
og vies mest oppmerksomhet. PPT, psykisk helsehjelp/vern, rusforebygging,
kultur/kulturskole ansees også som viktige områder som bør inngå i prosjektet.
Utvalget mente at barnevern, som i seg selv er et stort og viktig område, er mindre
aktuelt å ta med i dette prosjektet. Kommunikasjon og samarbeid må bli en viktig
del av prosjektet.

Kontrollutvalget hadde saken til ny behandling i sak 13/2013, der revisjonen var til stede og
la fram aktuelle innrettinger for prosjektet. På bakgrunn av dette kom kontrollutvalget med
forslag om at prosjektet skal innrettes mot hvordan samarbeidsteamene følger opp fra
barnehage til videregående skole. De var opptatt av samarbeidet overfor barn og unge som
på ulike måter er i en “utsatt situasjon”. De vedtok at revisjonen skulle legge fram en skisse
på et senere møte, og i sak 24/2013, pkt 9 vedtok de følgende:

2. Referatsak pkt 9: Kontrollutvalget slutter seg til fremlagte prosjektskisse,
men ber om at rapporten også omtaler kommunens kontakt/samarbeid inn
mot politiet.

Slik revisor har tolket bestillingen er det samarbeid som er det sentrale for kontrollutvalget,
og det er samarbeidet rundt barn og unge som kan være i en “utsatt situasjon”. Når det
gjelder det første, samarbeid, vil vi komme tilbake til en oversikt over aktuelle
samarbeidsinstanser rundt barn og unge senere i dette dokumentet. Når det gjelder barn
som er i en “utsatt situasjon” er det vanskelig å konkretisere. Kontrollutvalget har heller ikke
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gjort det, bortsett fra at det vises til innflytting og problemstillinger knyttet barn og unge i den
sammenheng. Problemstillinger knyttet til psykisk og fysisk helse, rus og mobbing er også
viktige. Vi har forstått kontrollutvalget slik at de er opptatt av hvordan det offentlige apparatet
ivaretar barn og unge i en slik situasjon, og hvordan de ulike tjenestene samarbeider for å
ivareta barn og unge. Vi har oppfattet kontrollutvalget på den måten at de er opptatt av
forebygging og samarbeid. Videre ser vi i kontrollutvalgets bestilling at de ønsker fokus på
barnehage og skole, og hvordan de samarbeider med andre tjenester for barn og unge. Vi
har oppfattet bestillingen som at opplæringsaspektet skal holdes utenfor.

1.2 Nasjonale utredninger og satsinger
Det er bestemmelser i lovverket for de ulike tjenestene om forebyggende arbeid, samarbeid
og informasjonsutveksling. Det kommer vi tilbake til i kapittel 2. Disse bestemmelsene bygger
på utredninger som har blitt gjennomført de siste 4-5 årene, og det har vært prosjekt og
satsinger som skal bistå kommunene i tverretatlig og helhetlig arbeid overfor barn og unge.

Høsten 2008 oppnevnte daværende barne-, likestillings- og inkluderingsminister et utvalg
som skulle utrede en bedre samordning av tjenester for utsatte barn og unge. Utvalget
leverte sin utredning i desember 2009. Utvalget har tatt utgangspunkt i typiske problemer
som barn og unge med behov for hjelp kan ha:

Utrygge oppvekstsvilkår
Psykiske vansker
Lærevansker
Atferdsvansker

Psykososiale vansker er gjerne et begrep som blir brukt, og som dekkes av kategoriene
ovenfor, ifølge utvalget.

På bakgrunn av mandatet utvalget fikk, belyste de ulike utfordringer når det gjaldt
samordning av tjenester for denne gruppen. De pekte blant annet på behovet for et
koordinert samarbeid mellom ulike sektorer i kommunene, og på behovet for mer samordna
tjenester. Et resultat av utredningen, er at samarbeidsplikten er kommet sterkere inn i flere
lover som gjelder tjenester for barn og unge med sammensatte behov.

«Sammen for barn og unge» var et treårig prosjekt fra høsten 2008-2011. Dette var et
samarbeid mellom Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) og KS.
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Målsettingen med Sammen for barn og unge har vært å utvikle og utprøve
samarbeidsmodeller for tverretatlig og tverrfaglig samarbeid. I den forbindelse utarbeidet KS
en artikkelsamling, Sammen for barn og unge (2011), som oppsummerer eksempler på tiltak
og satsinger i de 15 kommunene som deltok i prosjektet. Vi skal ikke gjennomgå de 15 lokale
prosjektene her, men viser til at innledningsvis i artikkelsamlingen peker KS´ prosjektleder på
behovet for endring i begrepsbruk og forståelse av ansvarsforhold når det gjelder barn og
unge i en utsatt situasjon:

Lenge har vi operert med begreper som gråsone, og snakket om gråsonebarn når
det er uklarhet om ansvarsforhold og behov. Språk og begrepsbruk påvirker. La oss
derfor endre på begrepet og innføre begrepet fellessone som nytt perspektiv. Det
innebærer en felles holdning til felles ansvar. Vi snakker her om fellessonebarn. Et
slikt perspektiv gjenspeiler at tverrfaglig, sektorovergripende samarbeid med økt
vekt på ressursorientering, samskaping og styrking av psykososialt
forebyggingsarbeid prioriteres.

Rapporten oppsummerer følgende suksessfaktorer for å lykkes med samarbeidsmodeller for
tverretatlig og tverrfaglig arbeid for barn og unge:
Tydelig ledelse og mål for arbeidet
Strukturer, rammer og roller må være forankret og avklart
Tid til å beskrive rutiner, metodevalg og kjøreregler
Kvalitetsrapportering
Rett kompetanse

I august 2009 kom Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet med en
veileder om samarbeidet mellom barnehager og barnevernet om varsling. Målet med
veilederen var å gjøre det lettere for barnehageansatte å vite hvordan de skal gå fram ved
bekymring for et barn.

Dette er bare noen av de statlige utredningene som handler om helhetlig innsats for barn og
unge i en utsatt situasjon.

1.3 Organisering av tjenester for barn og unge i Frøya kommune
Den administrative organisasjonen i Frøya kommune er organisert etter en to-nivåmodell.
Rådmannen og

de tre kommunalsjefene utgjør

den strategiske ledelsen,
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enhetslederne er delegert myndighet innen personal, fag, og økonomi. Figuren nedenfor
illustrerer kommunens organisering på strategisk ledernivå og enhetsledernivå.
Figur 1.

Administrativ organisering av Frøya kommune

Kilde: froya.kommune.no

De enhetene som har størst relevans for våre problemstillinger er barnehagene, skolene og
oppvekstsentrene, i tillegg til barn/familietjeneste, familie/helse og kultur. Frøya er
vertskommune for felles barnevernstjeneste med Hitra kommune. De har dessuten inngått
samarbeid om felles PP-tjeneste med Hitra og Snillfjord kommuner, der Hitra er
vertskommune. I enhet for familie/helse finner vi helsestasjon og helsesøstertjeneste, i tillegg
til SLT-koordinator (samordningsmodell for lokale forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet).
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2 Undersøkelsesopplegget
Denne forvaltningsrevisjonen omfatter et bredt spekter av tjenester og lover, noe som har
gjort det utfordrende å utarbeide et målrettet undersøkelsesopplegg. I dette kapitlet gjør vi
rede for hvordan undersøkelsen er utformet.

2.1 Avgrensning
Vi har avgrenset undersøkelsen mot å se på de ulike tjenestenes primære oppgaver, som
barnehagenes- og skolenes pedagogiske oppgaver. Mye av det forebyggende arbeidet skjer
gjennom samarbeid med andre tjenester. Forebyggingsaspektet er derfor gjennomgående
for begge problemstillingene. Vi vil se på hvordan barnehage og skole fanger opp barn og
unge som er i en utsatt situasjon, og hvordan dette er satt i system. Vi har vært opptatt av
hvordan barnehager og skoler driver forebyggende arbeid hver for seg, og i samarbeid med
andre tjenester for barn og unge i kommunen.

Med unntak av politiet, som kontrollutvalget har bedt særskilt om at vi ser på, vil vi ikke
vurdere samarbeid med tjenester utenfor kommuneorganisasjonen.

Det er viktig å understreke vi i gjennomføringen av undersøkelsen har vært bevisst på å
unngå framstilling av annerledeshet og adferd som ikke oppleves som “normal” som
problematisk i seg selv.

Med denne avgrensingen som utgangspunkt retter vi oppmerksomheten inn mot det som
NOU:2009-22 viste til som typiske utfordringer som knyttes til barn og unge i en utsatt
situasjon.

2.2 Problemstillinger
Problemstillingene skal med utgangspunkt i bestillingen være plattform for utforming og
utføring av undersøkelsen. I denne undersøkelsen har problemstillingene vært:

1) HAR TJENESTENE FOR BARN OG UNGE PLANER, RUTINER OG FOREBYGGENDE
TILTAK FOR DE SOM ER I “UTSATT SITUASJON”?
Her vil vi vurdere om tjenestene for barn og unge (hver for seg) driver nødvendig
forebyggende arbeid for barn og unge i en utsatt situasjon.
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2) ER DET ETABLERT SAMARBEIDSARENAER SOM FUNGERER ETTER HENSIKTEN
MELLOM DE ULIKE TJENESTENE FOR BARN OG UNGE, OG MELLOM TJENESTENE
OG POLITIET?
Med samarbeidsarenaer sikter vi til formelle og uformelle samarbeidsorgan i tillegg til
informasjons- og kommunikasjonslinjer. Vi vektlegger forebygging når det gjelder hensikten
med samarbeidet.

For begge problemstillingene vil avdekking, iverksetting av tiltak, samarbeid og vurdering
være sentrale element å undersøke.

2.3 Revisjonskriterier
Den form for undersøkelser som forvaltningsrevisjon er, krever at det finnes et sett av
autorative kriterier å vurdere situasjonen opp mot. Det kan være lover, forskrifter og
kommunale vedtak. Nedenfor presenterer vi kildene som vi har utledet revisjonskriterier fra.

2.3.1 Nasjonale føringer
Nedenfor følger kilder for kriterier som vi har tatt utgangspunkt i:

Opplæringsloven
Barnehageloven
Forskrift til rammeplan for barnehager
Barnevernsloven
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester
Krad.no (Det kriminalitetsforebyggende råd – Samordningsmodellen for lokale
kriminalitetsforebyggende tiltak SLT)
Vi kommer tilbake til konkret innhold i kriteriene i kapittel 3.1 og 4.1.

2.3.2 Lokale føringer
På lokalt plan vil Plan for tidlig innsats – oppvekstsektoren – Frøya kommune (2013 og 2014)
være viktig kilder.

2.4 Metode for innsamling og analyse av data
Denne forvaltningsrevisjonen har to problemstillinger som omfatter virksomheten til flere
fagområder i kommunen. For å få data som dekker kontrollutvalgets oppdrag og
problemstillingene vi har formulert, har vi hentet data fra en rekke ulike kilder:
Samtaleintervju – ledere og ansatte
Brukerundersøkelser
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Statistiske data fra KOSTRA2
Skriftlig

dokumentasjon

i

planer,

rapporter,

retningslinjer,

rutinebeskrivelser,

møteinnkallinger/-referat

Kontrollutvalget har bedt om at vi skal ta utgangspunkt i barnehage og skole. Ut fra det og
hensynet til rasjonell og effektiv arbeidsmetode, har vi foretatt et strategisk utvalg av ledere
og ansatte i skoler, barnehager og andre oppveksttjenester. I tabellen nedenfor vises kildene
for datagrunnlaget for barnehagene og skolene:

Tabell 1 Datakilder og metode i undersøkelsen
Samtale-

Enhet

intervju

Gruppeintervju

Kommunalsjef
Rådmannen

Telefonintervju

+

enhets-

Dokumenter
Plan

for

barn

og

Brukerundersøk
Epostintervju

else3

unge – tidlig

tjenesteledere

innsats

Spes.ped.Sistranda
barne-

og

Rektor

ungdomsskole

koordinator
Rådgiver sos.ped
Evt.

Spes.ped.koordinatorer (2)
Ped.ledere (2)
Nesset barnehage
Barnevernstjeneste

Styrer

Bedrekommune

Mobbeplan

(2-3)

Nordskag OS

Skoleporten.no

VP

kontaktlærer

.no/

Overganger

barnehage

Virksomhetsleder

Ped.ledere (4)

Tjenesteleder

Helsestasjon/skole-

Tjeneste-

helsetjeneste

leder

PPT

Enhetsleder
SLT-

SLT

koordinator

Politiet

Lensmannen

Det er skrevet referat fra alle samtaleintervjuene. Alle referatene, unntatt ett, er verifisert. Det
referatet som ikke er verifisert, har ikke blitt brukt til annet enn å sammenholde med
informasjonen andre kilder har gitt. Informasjonen i intervjuene gir en bred og nokså grundig
gjennomgang av arbeidsprosesser og oppgaver som de ulike tjenestene har utfordringer
med, og som de eventuelt har lykkes med.

2

ssb/kostra (kommune – statrapportering)

3

bedrekommune.no og skoleporten.no
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Vi har brukt tjenestedata fra KOSTRA. Vi har sammenlignet med Hitra (som Frøya har tett
samarbeid med innenfor flere tjenester), Sør-Trøndelag og landet u/Oslo. Vi har holdt oss til
tall fra 2011 og 2012. KOSTRA-data gir både utfyllende og mer nyansert informasjon til den
øvrige dokumentasjonen. Det er ofte vanlig å presentere gjennomsnittstall for
kommunegruppe i KOSTRA, men i dette tilfellet gir ikke det mer mening enn tall for fylket og
nasjonalt, så vi har derfor ikke tatt med tall for kommunegruppe.

Vi har brukt brukerundersøkelser fra bedrekommune.no (KS) for barnehagene og
udir.no/skoleporten (Utdanningsdirektoratet.no) for elever i skolene. Tallene er presentert på
kommunenivå. Tallene for barnehage har god svarprosent, totalt sett. Det er også god
svaroppslutning i elevundersøkelsen, men her er det enkelte spørsmål som det er lav
svaroppslutning for. Vi har derfor ikke brukt de spørsmålene.

Utdanningsdirektoratet gjennomfører også brukerundersøkelse blant foreldre, men her har
svaroppslutningen vært svært lav. Lav svaroppslutning svekker sannsynligheten for at
resultatene representerer alle i den målgruppen som er undersøkt. Vi har derfor ikke brukt
data fra foreldreundersøkelsen. Vi har omtalt disse undersøkelsene senere i rapporten,
ettersom de er gjenstand for våre vurderinger og konklusjoner.

Vi mener at det totale datagrunnlaget gir et fyldig og tilfredsstillende grunnlag for våre
vurderinger og konklusjoner.
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3 Forebygging ved den enkelte tjeneste
I dette kapitlet presenterer vi kriterier, data og vurderinger for den første problemstillingen i
undersøkelsen: Om tjenestene for barn og unge har planer, rutiner og tiltak for forebyggende
arbeid for barn og unge i en utsatt situasjon.

3.1 Revisjonskriterier
Revisjonskriteriene i dette kapitlet er hentet fra regelverket, planer og veiledningsmateriale
som gjelder for barnehager og skolers plikt til å drive forebyggende arbeid. Vi har også tatt
med bestemmelser som gjelder for hjelpetjenestene for barn og unge. Vi har med oss
kategoriene som ble definert i utredningen fra 2009 (NOU:2009-22), og som grupperer ulike
former for utsatthet:

Utrygge oppvekstvilkår
Psykiske vansker
Lærevansker
Atferdsvansker

Psykososiale vansker er gjerne et begrep som blir brukt, og som dekkes av kategoriene
ovenfor.

Den enkelte kommune eller region kan ha utfordringer i barne- og ungdomsmiljøet som ikke
nødvendigvis dekkes av ovennevnte. Vi har derfor kun tatt med oss det de ulike tjenestene
for barn og unge i kommunen definerer som barn og unge i en utsatt situasjon.

Med utgangspunkt i Opplæringsloven, Barnehageloven, Forskrift om rammeplan for
barnehager, Barnevernsloven og Helse- og omsorgstjenesteloven, har vi utledet kriterier for
det forebyggende arbeidet i de ulike tjenestene innen oppvekstområdet. Vi viser til vedlegg 2,
der en oversikt over de ulike kildene og hjemler er lagt ved. På bakgrunn av det
oppsummerer vi kriteriene i dette kapitlet som følger:

Planer for systematisk forebygging for barn og unge i en utsatt situasjon: For å jobbe
systematisk og målrettet med de rette forebyggende tiltakene, må det foreligge planer som
synliggjør mål og tiltak. Disse må følges opp med vurdering av måloppnåelse og om tiltakene
har fungert etter hensikten.
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Kompetanse: For å avdekke og sette inn nødvendige tiltak må de ulike tjenestene ha
nødvendig og tilfredsstillende kompetanse.

Identifisering: For å identifisere om og hvilke barn og unge som kan være i en utsatt
situasjon, må de ulike tjenestene jobbe systematisk og ha verktøy for å kartlegge hvilke barn
og unge som kan tenkes å være i en utsatt situasjon, og avdekke utfordringer.

Forebygging: På bakgrunn av det som eventuelt avdekkes i kartlegginger, bør det settes inn
tiltak som forebygger uønsket utvikling.

Oppfølging: Planer, mål og tiltak bør følges opp med evalueringer og vurderinger.
Brukerundersøkelsene bør brukes som verktøy for evaluering og utvikling.

3.2 Data
I dette kapitlet legger vi fram data fra intervju, KOSTRA, planer og brukerundersøkelser for
hva som gjøres av forebyggende arbeid i de ulike tjenestene. Vi tar utgangspunkt i
NOU:2009-22, og de ulike kategoriene som den la til grunn for forståelse av hva som kan
være «barn og unge i en utsatt situasjon». Videre har vi bedt ledere og ansatte i Frøya
kommune om å reflektere over hvilke barn som utfra deres funksjon og rolle anses å være i
en utsatt situasjon.

På spørsmål om hvilke barn som kan tenkes å være i en utsatt situasjon er
tilbakemeldingene at det er psykisk eller fysisk funksjonshemming, manglende sosial
inkludering (mobbing), språklige vanskeligheter og atferdsvansker. I mange situasjoner er
det i hjemmet selve problemet er, og situasjonen der kan påvirke utviklingen for barnet
negativt. Dette kan være knyttet rusproblem, vold og psykisk sykdom. Barn fra
minoritetsspråklige miljø kan også komme i en utsatt situasjon ved manglende inkludering,
eller om de ikke har nødvendig språkutvikling. Her spiller ikke bare barnets egen begreps- og
språkutvikling en viktig rolle, men også omgivelsenes, og da spesielt familiens
språkferdigheter. Dette er utfordringer som finnes i både barnehage og skole, men
utfordringene blir gjerne mer tydelige i skolen, i tillegg til at det faglige aspektet kommer inn. I
intervjuene ble det også sagt at en del av de minoritetsspråklige familiene som kommer til
Frøya bosetter seg i utkanten, nær arbeidsplassen, og det blir da vanskeligere for barna og
ungdommene å delta i fritidsaktiviteter som foregår på Sistranda.
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Det ble hevdet at vanskeligheter i hjemmet gjerne kommer til syne som atferdsvansker og
faglige vansker, og med faglige vansker kan det være risiko for at det utvikler seg til vansker
på andre områder også.

Enkelte trakk fram motsetningsforholdet mellom skole og deltidsjobb som en utfordring blant
ungdommene. Det er lett for ungdommer å få deltidsjobb og mulighet for å tjene mye penger
i lokalt næringsliv. Dersom det går utover skolen og motivasjonen for læring, kan det slå
negativt ut.
Ellers trekkes utfordringer rundt rus fram av flere. Dette gjelder rus blant de eldste barna og
ungdommene selv og der det er rusproblem i familien. Videre trekkes en liberal holdning til
rus i ungdoms- og voksenmiljøet fram som en utfordring.

3.2.1 Planer for forebyggende tiltak for barn og unge
Kommunestyret vedtok i forbindelse med budsjettet 2012/handlingsplan for 2012 – 2015 å
styrke oppvekstsektoren ved tidlig innsats for barn og unge. Det ble utarbeidet en Plan for
tidlig innsats – oppvekstsektoren – Frøya kommune. Vi gjennomgår mål, tiltak og oppfølging i
dette kapitlet. Planen er forankret i hovedmål for oppvekstsektoren 2006-2011: ”Frøya
kommune skal legge til rette for et tilbud til barn og unge som gir den enkelte meningsfullhet
og mestring i hverdagen.” I tillegg refereres det i planen til to andre planer innenfor samme
sektorområde: Mål og strategier for Oppvekstsektoren i Frøya kommune 2011-2014 og
virksomhetenes egne utviklingsplaner. Vi har ikke gjennomgått disse. Plan for tidlig innsats
bygger på sentrale nasjonale føringer og danner grunnlaget for barnehagens og
grunnskolens pedagogiske virksomhetsplan.

Med tidlig innsats menes både godt pedagogisk tilbud fra barna er små og forebygging for at
problemer skal løses tidlig. Mål og tiltak i planen omfatter hele oppvekstområdet, fra
barnehage til ungdomsskole, og tiltakene er rettet inn mot barnehage, skole, PPT, barnevern
og skolehelsetjeneste. Tiltakene som er planlagt er knyttet til begreps- og språkutvikling,
metode

for

utvikling

av

sosial

kompetanse/psykisk

helse,

i

tillegg

til

kompetanseutviklingstiltak og tiltak for foreldreveiledning.

I grunnskolen er det planlagt at begrepsutvikling skal rettes spesielt inn mot 3. og 4. trinn i
grunnskolen. Videre står det i planen at skolene skal arbeide med sosial kompetanse/psykisk
helse. Planen inneholder dessuten kompetanseutvikling i prosjektet Webster Straton, som er
et program for metodisk arbeid med atferd. Andre tiltak som er foreslått i planen er
friskluftsatsing.
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Planen inneholder ansvarsfordeling, kostnadsoverslag og planlagt gjennomføringstidspunkt.
Vi kommer tilbake til konkretisering og gjennomføring utover i kapitlet.

3.2.2 Identifisering av utfordringer
I dette avsnittet vil gå nærmere inn på hvilke tiltak de ulike tjenestene i oppvekstsektoren har
for å identifisere barn og unge i en utsatt situasjon. Fordi de jobber med forskjellige tiltak har
vi delt inn avsnittet i barnehage, skole og hjelpe- og helsetjenester for barn og unge.

3.2.2.1 Barnehager
Vi har spurt om barnehagene har ressurser og virkemidler for å identifisere/avdekke
utfordringene de har.

Det første vi vil se på er kompetansen i barnehagene. Det er

avgjørende å ha nødvendig og tilfredsstillende kompetanse for å kunne identifisere mulige
problem og sette inn nødvendige tiltak tidlig. Vi har undersøkt om barnehagene har
tilstrekkelig og nødvendig kompetanse.
Tabell 2 Utdypende tjenesteindikatorer – kompetanse. Kommunale barnehager.
Frøya

Andel ansatte med
førskolelærerutdanning
Andel ansatte med
annen pedagogisk
utdanning
Andel styrere og
pedagogiske ledere
med godkjent
førskolelærerutdanning
Andel styrere med
annen pedagogisk
utdanning
Andel pedagogiske
ledere med annen
pedagogisk utdanning
Andel assistenter med
førskolelærerutd.,
fagutd., eller annen
pedagogisk utdanning
Kilde: Ssb.no/kostra

Hitra

Sør-Trøndelag

Landet u/Oslo

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

30,6

25

37,1

38

39,6

40,8

32,9

33,7

12,5

2,6

1,4

4,2

3,5

3,7

3,3

3,5

76,9

65,5

92,3

92

93,8

94

86,7

87,1

42,9

12,5

16,7

40

6,1

5,9

6,1

6,5

0

0

0

0

1,5

1,9

4,3

4,4

48,5

34,4

32,3

29

36

37,1

26,8

28,5

Oversikten viser at Frøya kommune gjennomgående har lavere andel ansatte og funksjoner
med førskolelærerutdanning. I 2011 hadde kommunen en relativt høy andel ansatte med
annen pedagogisk utdanning, det samme gjaldt styrere med annen pedagogisk utdanning. Vi
ser dessuten at Frøya kommune hadde en forholdsvis høy andel assistenter med
førskolelærerutdanning, fagutdanning eller annen pedagogisk utdanning. Intervjuinformasjon
tilsier at det er assistenter med fagutdanning.
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Intervju med styrere og pedagogiske ledere i barnehagene viser at kommunen har
utfordringer med å ha den kompetansen som kreves i ulike stillinger, og særlig
førskolelærerutdanning/annen

pedagogisk

utdanning.

Flere

av

barnehagene

har

dispensasjon fra utdanningskravet i barnehageloven.

Samtidig gir ansatte (og ledere) uttrykk for at mulighetene for kompetanseutvikling er bra, og
at de har oppdatert kunnskap om pedagogiske metoder og verktøy for å yte gode
barnehagetjenester. Et hinder mot kompetanseutvikling kan være manglende vikarbudsjett,
og at de må bruke de ressursene de har internt når noen er syk eller er på kurs. En viktig
grunn til at kommunen klarer å utvikle kompetansen er tilbudet om desentralisert
førskolelærerutdanning.

Fylkesmannen gjennomførte et tilsyn i Frøya kommune i 2013, der ett av tre avvik var
manglende rutiner for å sikre at midlertidige dispensasjoner fra utdanningskravet blir
behandlet forsvarlig4. Tilbakemeldinger i intervju var at det i etterkant av tilsynet er satt i gang
et arbeid med å rydde opp rundt dispensasjonssøknader fra utdanningskravet for
førskolelærere i kommunen. I følge styrer har problemet vært å ha tilfredsstillende system
sentralt i kommunen. Det jobbes også bedre med rekruttering nå enn tidligere. Kommunen er
mer synlig i ulike sammenhenger og jobber mer strategisk enn før, ifølge en av de vi
intervjuet.
Det neste vi vil se på er konkrete tiltak for å identifisere barn i en utsatt situasjon. I begge
barnehagene vi besøkte ble den daglige observasjonen i tett samvær med barna trukket
fram som den viktigste veien til å identifisere eventuelle problem. I tillegg til det, er det tatt i
bruk stadig flere program for kartleggingsverktøy for språk og sosial læring. Noe av det som
ble nevnt var:

-

TRAS (Tidlig registrering av språkutvikling)

-

Skjema for overgang barnehage til skole, kartlegging foregår fra 1-6 år

3.2.2.2 Skoler
Vi har sett på hvilke tiltak skolene har for å identifisere barn og unge i en utsatt situasjon. Det
første vi har sett på er kompetansen i skolene.

4

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag oppvekstavdelingen: Rapport etter tilsyn med Frøya kommune,

barnehageloven. 2013.
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Tabell 6 viser hvor høy andelen årsverk er i grunnskolen i forhold til årsverk totalt i
kommunene, i tillegg til andel ansatte i undervisningsstillinger med ulike utdanningsnivå.
Tabell 3 Personell i grunnskole
Frøya

Andel avtalte
årsverk5 i
grunnskolesektor
Andel lærere i
heltidsstilling
Andel lærere med
universitets/høgskoleutdanning
og pedagogisk
utdanning
Andel lærere med
universitets/høgskoleutdanning
uten pedagogisk
utdanning
Andel lærere med
videregående
utdanning eller
lavere
Kilde: ssb.no/kostra

Hitra

Sør-Trøndelag

Landet u/Oslo

2011

2012

2011

2012

2011

2012

2011

2012

20,4

19,8

25,5

23

23,1

23,1

25,5

25,3

67,1

60,8

47,8

39,1

60,7

59,9

61,6

61,4

70

67,6

79,3

79,3

89

88,8

87

87,4

8,6

10,8

6,5

9,2

5,5

5,9

5,4

5,7

21,4

21,6

14,1

11,5

5,5

5,3

7,5

6,9

Frøya kommune har lavere andel årsverk i grunnskole av totalt antall årsverk i kommunen
enn andre kommuner i sammenligningen. Videre ser vi at de har lavere andel lærere med
pedagogisk utdanning på universitets-/høyskolenivå. Vi ser at Frøya kommune har noe
høyere andel lærere med universitets-/høyskoleutdanning uten pedagogisk utdanning, og en
nokså høy andel lærere med videregående utdanning eller lavere.

Intervjuene med ledere og ansatte i skolene vi besøkte, bekreftet at det er utfordrende å ha
den kompetansen som kreves i pedagogstillinger, spesialpedagogiske stillinger og
lederstillinger.

Når det gjelder konkrete tiltak for å identifisere og forebygge, beskriver flere av de ansatte og
lederne ved skolene vi besøkte at det skjer gjennom den daglige kontakten med elevene, og
gjennom jevnlige kontaktmøter med foreldre og elever. Spes.ped.-koordinator og sosiallærer
trekkes fram som viktige funksjoner for å komme i kontakt med elever eventuelle
utfordringer. De ga uttrykk for at det er lett å oppdage at barn og ungdommer «strever» med
et eller annet, men at det kan være vanskelig å få rede på hva det dreier seg om.

5

Gjelder alle stillingsfunksjoner
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Skolene har også pedagogiske verktøy for faglig kartlegging av barnas ståsted. Ettersom
flere av skolene har mange minoritetsspråklige elever, er identifisering av språklig ståsted
viktig. En av skolene har en egen aldersuavhengig overgangsklasse med to medarbeidere.
Det er tett samarbeid mellom lærerne i overgangsklassen, sosiallærer/rådgiver og spes.ped.koordinator. Ved den andre skolen vi besøkte, var det praksis at minoritetsspråklige elever
som begynner ut i skoleløpet starter et trinn lavere for å få kartlagt kunnskap og ferdigheter.
Etterhvert som de blir bedre i språk, i tillegg til andre faglige ferdigheter, plasseres de på
neste trinn.

3.2.2.3 Andre tjenester i oppvekstområdet
PPTs oppgaver når det gjelder identifisering av barn og unge i en utsatt situasjon er knyttet til
det de kaller «førhenvisning». Det er vurdering av spesielle spørsmål rundt læringsmiljøet.
PPT sier de bruker mye tid sammen med, og rettet mot det enkelte barnet/den enkelte
eleven. Observasjon, samarbeid med lærere og spes.ped.-koordinatorer er vanlige
arbeidsmåter, i tillegg til kartlegging og utredning.

Barnevernet har ingen andre oppgaver for å identifisere barn og unge i en utsatt situasjon
enn å veilede og informere barnehager, skoler og andre tjenester for barn og unge om
meldeplikt og hva de eventuelt bør se etter.

Helsestasjonens/skolehelsetjenestens oppgaver og metoder for identifisering skjer i
hovedsak gjennom de ordinære oppgavene og konsultasjonene. Det er prosedyrer som
gjelder tilflyttere. Det er utveksling av navnelister mellom barnehage og helsestasjon, slik at
helsestasjonen kan følge opp nyankomne barn i kommunen. Ofte er det slik at tilflyttere
(minoritetsspråklige) ikke vet om helsestasjonstilbudet når de kommer. De store bedriftene
på Frøya er informert om kommunens tjenester, og er oppfordret til å informere videre til sine
ansatte. Tilsvarende utveksling av navnelister er det også med skolene. Det er likevel ikke
helt sikre system som garanterer at barn blir fanget opp umiddelbart når de kommer flyttende
til kommunen, ifølge leder for HSSH.

3.2.3 Forebygging
Etter at barnehagene og skolene har kartlagt og eventuelt avdekket om barn eller unge er i
en utsatt sitasjon, er det viktig å sette inn forebyggende tiltak.

3.2.3.1 Barnehager
Vi har vært opptatt av om de hadde tiltak for å forebygge uheldig utvikling, på bakgrunn av
de utfordringene og kartleggingene de gjør.
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Tiltak og verktøy som barnehagene bruker i det forebyggende arbeidet er:

-

Mitt valg; et holdningsskapende miljøprogram for å avdekke og forebygge mobbing.
Programmet kan følge barna gjennom hele utdanningsløpet fra barnehage til
videregående skole. Det er finansiert av Lionsklubbene i Norge, og anbefalt av
Utdanningsdirektoratet. Frøya kommune har holdt kurs for barnehageansatte.

-

Følelsesskolen; hvordan takler barn egne følelser. En artikkelserie om barns
emosjonelle og sosiale trening.

-

Bravo; en ordlek med mål om å fremme språkutvikling, ved å bedre forståelsen og
øke ordforrådet, samt gi barnet motoriske utfordringer og mestringsopplevelser
sammen med trygge voksne.

-

Skjema «Alle Med» dekker 6 utviklingsnivå; språkutvikling, lek, sosio-emosjonell
utvikling, hverdagsaktiviteter, trivsel- og sansemotorisk utvikling. «Alle Med» er rettet
inn mot alle barn i forbindelse med avtalte foreldresamtaler.

Det ble vist til at det er mange tilgjengelige verktøy og kartleggingssystem. Bruken av disse
tas jevnlig opp og drøftes på fagmøter. De ansatte bruker en miks av de ulike verktøyene, og
henter ut og bruker det som oppfattes som relevant.
Barnehagene har også tatt i bruk ulike organisatoriske virkemidler for følge opp barna tettere.
Det legges til rette for mindre grupper, som styrker oppfølgingen av språk og sosial
kompetanse. Det er gjerne inn mot minoritetsspråklige at denne styrkingen har skjedd.

Ansatte og ledere i barnehagene ga uttrykk for at de er oppmerksomme på eventuelle
utfordringer som kan følge av et økende antall barn med minoritetsspråklig bakgrunn. I
vedlegg 3 presenterer vi en tabell som viser utviklingen når gjelder andel innvandrerbarn i
ulike aldersgrupper fra 0-16 år for Frøya kommune og sammenlignbare kommuner. Vi ser at
andelen minoritetsspråklige barn i barnehagealder har økt mye de siste to årene i Frøya (og
Hitra), sammenlignet med andre kommuner. I Frøya er andelen minoritetsspråklige barn i
barnehagealder rundt 25 %, mens den er mellom 15 – 20 % i Hitra, og rundt 10 % SørTrøndelag.

Både i barnehagelov/ forskrift og opplæringslov/ forskrift er det føringer for samarbeid med
foreldre. Barnehageloven og rammeplanen er tydelig på at samarbeid med foreldre skal ligge
til

grunn

for

virksomheten

i

barnehagen.

Det

skal

skje

gjennom

de

formelle

samarbeidsforaene, gjennom regelmessige kontaktmøter og den løpende dialogen.
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Av de barnehagene vi besøkte, var 1 med felles FAU (foreldrerådetets arbeidsutvalg) og SU
(samarbeidsutvalg) for barnehagen og skolen (oppvekstsenter), og 1 med eget FAU og SU.
Styrer, foreldre og politikere er representert i SU. Vi kommer tilbake til arbeidet i SU i kapittel
4.
FAU er foreldrenes organ, og er sammensatt av foreldrekontaktene på alle trinnene.
Foreldrene driver utvalget, men styrer møter som regel, bl.a. for å orientere om driften og hva
som skjer i barnehagen. FAU-ene har møter 4-6 ganger i året.
Barnehagene arrangerer 2 foreldremøter i året, og disse foregår gjerne avdelingsvis. Det er
de pedagogiske lederne som er ansvarlige for foreldremøtene, men styrerne deltar ofte for å
informere om driften. På disse møtene diskuteres det gjerne forebyggende tema, som:

-

Bilbeltebruk

-

Grensesetting

-

Foreldre som rollemodeller

-

Helse og tannhelse

-

Mitt valg, hele Frøya

-

Fra oppdragelse til danning (Rammeplan)

Den jevnlige kontakten med foreldrene er det de pedagogiske lederne som har ansvar for.
De møter en av foreldrene to ganger hver dag, og beskjeder formidles på oppslagstavle, i
hylla eller på andre måter.

Flere ansatte fra de barnehagene vi besøkte ga uttrykk for at engasjementet blant foreldrene
er variabelt. Oppmøtet på foreldremøtene kunne vært bedre. Engasjementet tar seg ofte opp
når det er konkrete enkeltsaker som det er oppmerksomhet rundt; skolevei, uteareal,
lekeanlegg o.s.v.

3.2.3.2 Skoler
Det daglige pedagogiske arbeidet i skolene har også mye forebygging i seg, men vi har vært
opptatt av tiltakene og satsingene som er rettet mot barn og unge i en utsatt situasjon:
Samarbeid med Midt-Norsk kompetansesenter for atferdsvansker. Alle skolens
ansatte, og i noen tilfeller foreldre, er tett involvert i dette prosjektet.
Skolehelseteam

–

sosiallærer

og

spes.ped.-koordinator,

sammen

med

skolehelsesøster. Dette er et lavterskeltilbud ved Sistranda skole, hovedsaklig
rettet inn mot ungdomsskoleelever.
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Samarbeid med barne- og ungdomsveileder. Hittil har det ikke vært faste møter,
men dette er visst nok ønskelig.
Løpende diskusjoner i personalgruppen. Observasjoner. Diskusjoner rundt om og
når det skal reageres.

Det jobbes en del med motivasjon for å få elevene til å jobbe med skolearbeid selv om de
har en jobb ved siden av.

Vi har tidligere vært inne på at Frøya har en voksende andel barn og unge med
minoritetsspråklig bakgrunn. Ser vi på tabellen i vedlegg 3, har andelen minoritetsspråklige
barn og unge i aldersspennet 0-16 hatt en lavere økning enn barn i barnehagealder. Det vil si
at andelen minoritetsspråklige i skolealder er en god del lavere.

Vi har hentet en oversikt fra KOSTRA som viser andel elever som får særskilt
norskopplæring og morsmålsopplæring i Frøya kommune sammenlignet med Hitra, fylket og
landet u/Oslo.

Tabell 4 Andel elever som får særskilt norskopplæring og morsmålsundervisning.
Prosent.
Frøya

Hitra

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012
Særskilt
norsk
Morsmål

4,5

4,2

3,5

3,7

3,4

4,5

5,8

7,8

0,2

0,5

1,1

1,4

1,5

4,5

1,3

7,8

SørLandet u/Oslo
Trøndelag
2009
2010 2011 2012 2009 2010 2011 201
2
4,7
4,2
4,0 4,3
5,2
5,5 5,5 5,5
3,5

2,9

3,3

3,4

2,9

2,8

2,7

2,9

Kilde: ssb.no/kostra

Frøya ligger gjennomgående noe lavere enn Hitra og fylkes- og landsgjennomsnittet på
særskilt norskopplæring. De ligger også lavere enn Hitra, fylket og landsgjennomsnittet når
det gjelder morsmålsundervisning, men her har andelen økt noe fra tidligere år.
Fra skolenes side jobbes det de første årene med styrket begreps- og leseopplæring. Lenger
opp i trinnene får elevene veiledet lesing. Dette er et generelt tiltak for tidlig innsats og
tilpasset opplæring, og ikke nødvendigvis et tiltak rettet spesielt mot minoritetsspråklige
elever.
Når det gjelder psykososiale tiltak, kan det nevnes at Sistranda har sosiallærer
(ungdomstrinnet) og to lærere som også fungerer som MOT-informatører6. MOTs funksjon

6

http://www.mot.no/om-mot/mot-filosofien/
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er å forebygge negativ utvikling blant enkeltelever og i elevmiljøet/barne- og ungdomsmiljøet.
MOT jobber med mange problemstillinger rundt ungdom, deriblant å gi ungdommer styrke til
å si nei til rusmidler. MOT arrangerer totalt 15 klassevise møter i året. Det er et ønske at
lærere deltar, slik at alle kjenner til arbeidet som blir gjort og viderefører dette. Det er
utarbeidet en MOT-lærerveiledning som er tilgjengelig for kontaktlærerne. I tillegg
gjennomfører MOT-informatørene møter med andre lærere, hvor tema er forebyggende
arbeid. Elever på 9. trinn har mulighet til å søke om å bli “ungdom med MOT”, og får da en
viktig rolle med å skolere elever på 7. trinn i MOTs filosofi. Det er tre møter mellom disse
elevene i året.

Skolene har de samme kontaktpunktene med hjemmet som barnehagene. I de skolene vi
besøkte, er de formelle møtepunktene med foreldrene foreldremøter (minimum to ganger i
skoleåret),

utviklingssamtaler

(minimum

to

ganger

i

skoleåret),

FAU,

SU

og

skolemiljøutvalget. I tillegg gjennomføres møter når det er behov for det. Oppmøtet fra
foreldrenes side på foreldremøtene er variabelt. Ved begge skolene ble det gitt uttrykk for
godt oppmøte på utviklingssamtalene (individuelle kontaktmøter). Skolene ga litt ulike
tilbakemeldinger om aktiviteten i de formelle utvalgene. Ved den ene skolen var utvalgene
aktive, mens det var mer avhengig av enkeltsaker ved den andre skolen. Klassekontaktene
(FAU) bidrar aktivt til skolemiljøet.

Den løpende kommunikasjonen mellom skolen og hjemmet skjer gjerne gjennom brev,
ukeplan, telefon, epost og SMS. Det er ikke andre måter å forsikre seg om at foreldrene får
beskjeder enn å se til at de blir utført.

En økende andel av foreldrene kan ikke norsk og ikke så mye engelsk. Det gjør kontakten
med hjemmet vanskeligere. Kommunen har

ikke ansvar for språkopplæring for

arbeidsinnvandrere, men aktuell næringsvirksomhet har norskkurs for ansatte. Da vi
gjennomførte intervju høsten 2013, ble vi informert om at det var planer for norskkurs i regi
av kommunen. På Frøya kommune sine nettsider går det nå fram at kommunen tilbyr et 50
timers norskkurs. Omkring 140 personer har meldt fra om at de ønsker å delta. Ifølge
nettsidene vil kommunen forsøke å ta hensyn til hvor folk bor, hvor og når de jobber og hvor
godt de snakker norsk i utgangspunktet.
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3.2.3.3 Andre tjenester for barn og unge
Det meste av PPTs forebyggende arbeid er rettet mot elever med spesielle behov. Ifølge
PPT-leder har de ivaretatt veilederrollen sin godt på kommunenivå, men kan bli bedre ute på
den enkelte skole og klasse. PPT savner her etterspørsel fra skolene/lærerne.

Mye av PPTs systemarbeid er forebyggende. PPT spiller inn mange tema til forum oppvekst.
Etter innspill fra PPT er det satt i gang program som Webster-Stratton7 på Sistranda skole
(lærerrollen, mobbing). Det meste av det forebyggende arbeidet er rettet mot elever med
spesielle behov.

Barnevernet har organisert seg i tre team; forebyggende team, undersøkelsesteam og
omsorgsteam. Ifølge barnevernsleder er det først i løpet av høsten 2013 at de har fått til å
jobbe etter denne modellen. Forebyggende team og undersøkelsesteam går litt over i
hverandre. Det forebyggende teamet administrerer og kjøper forebyggende tiltak. De utfører
ikke selv forebyggende arbeid.

Leder HSSH mener at den kontakten helsestasjonen har med barn og foreldre gjennom hele
oppveksten, med konsultasjoner og oppfølging, er det viktigste forebyggende tiltaket som
HSSH har. Ut over dette er alle oppgavene som HSSH utfører i prinsippet forebyggende.

3.2.4 Oppfølging
I kapittel 3.2.1 var vi opptatt av om kommunen har planer for forebyggende arbeid for barn
og unge i en utsatt situasjon. Vi trakk fram plan for tidlig innsats for barn og unge som en
viktig plan i så måte. Det er viktig at kommunen følger opp mål og tiltak i planene sine.

I plan for tidlig innsats går det fram at den har blitt evaluert både i 2012 og i 2013. Når det
gjelder evalueringen av tiltak i 2012 går det fram om tiltakene er fulgt opp eller utsatt, og det
går noen steder fram om de har hatt en gevinst eller ikke. F.eks står dette om «plan for
begrepsutvikling»;

Generelt: I forhold til styrking av avdelingene/småtrinnene har vi ikke oppnådd riktig full
gevinst av dette, siden vi i Frøya i dag har en stor utfordring når det gjelder å få tak i

7

Siden 2001 har det i Norge med dette som bakgrunn vært tatt i bruk et omfattende program, utviklet av Carolyn Webster –

Stratton fra Seattle [www.incredibleyears.com]. Dette programmet retter seg mot barn i alderen 1 - 12 år. Fokus på tidlig
intervensjon står sentralt og effekten av programmet er godt dokumentert (www.mka.no)
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personal. Vi sliter med rekruttering og har svært få vikarer å benytte oss av. Men
fokuset på språk er noe vi prøver å heve høyt til enhver tid.

Videre går det fram hvilke konkrete tiltak som er satt inn og ressurser som følger med. Tre
tiltak ble utsatt i 2012, deriblant metodekurs i Webster Stratton og tiltak på 3. og 4. trinn rettet
inn mot sosial kompetanse/psykisk helse.

Det går ikke fram av planen og evalueringen i 2013 om tiltakene ble gjennomført i 2013. Et
av tiltakene som ble planlagt i 2013, «Den nødvendige samtalen» ble utsatt fordi det ble
prioritert at flere fikk delta på en tverrfaglig konferanse for barn og unge, «Røroskonferansen». Prioriteringen er begrunnet, og tiltaket er ført opp på planen for 2014.

Brukerundersøkelser er en måte å få tilbakemelding fra brukerne på tjenestene som
kommunen

leverer.

Barnehagene

gjennomfører

brukerundersøkelser

gjennom

bedrekommune.no. I Frøya er det gjennomført brukerundersøkelser de to siste årene (2012
og 2013), og svaroppslutningen har vært 78 % i 2013 (46% på landsbasis og 53 % i SørTrøndelag) og 52 % i 2012 (48 % på landsbasis og 51 % i Sør-Trøndelag).

Det er spørsmålene rundt trivsel som er interessante for denne problemstillingen.
Tabell 5 Brukerundersøkelse – trivsel i barnehagen. Foreldre/foresatte.
Skala 1 (veldig misfornøyd – 6 (veldig fornøyd). Gjennomsnitt.
Frøya
Trivsel
Allsidig lek og aktiviteter?
At det er gøy i
barnehagen?
Godt samspill med de
voksne?
Godt vennskap med
andre barn?

Sør-Trøndelag
2012
2013
5.1
5.2
4.9
5.1
5.2
5.4

Nasjonalt
2012
2013
5.1
5.2
5.0
5.0
5.2
5.3

2012
5.2
5.1
5.3

2013
5.4
5.2
5.5

5.2

5.5

5.2

5.3

5.2

5.2

5.1

5.3

5.1

5.2

5.1

5.1

Kilde: bedrekommune.no

De kommunale barnehagene i Frøya får gjennomgående bedre gjennomsnittsskår enn SørTrøndelag og landsgjennomsnittet. I 2012 lå gjennomsnittsskåren på flere spørsmål likt med
de andre. Det har vært en positiv endring i gjennomsnittsskår for barnehagene i Frøya fra
2012 til 2013.
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Det blir lagt til rette for at foreldrene kan svare på undersøkelsen i forbindelse med
kontaktmøter. Det er forholdsvis bra oppslutning om brukerundersøkelsene.

Tilbakemeldingene fra de vi intervjuet var at brukerundersøkelsene brukes aktivt for å få
informasjon om og vurdere miljøet i barnehagene.

3.2.4.1 Skoler
Det

gjennomføres

brukerundersøkelser

for

elever

og

foreldre

i

regi

av

Utdanningsdirektoratet. Elevundersøkelsen er obligatorisk, mens foreldreundersøkelsen er
valgfri. På kommunenivå var svaroppslutningen på elevundersøkelsen 85 % i 2013. Vi har
ikke funnet sammenlignbare undersøkelser i 2012 og 2011. Enten har det vært for få trinn
som den har vært rettet mot, eller så har spørsmålene vært forandret såpass mye at de ikke
er sammenlignbare. Vi presenterer derfor bare resultat for 2013.
Tabell 6 Elevundersøkelsen 2013 – trivsel.
Gjennomsnitt.
Frøya

Sør-Trøndelag

Nasjonalt

2013

2013

2013

Trives du på skolen

4,07

4,29

4,32

Har du noen å være

4,59

4,69

4,68

4,65

4,71

4,72

sammen med i friminuttene
Er du blitt mobbet på skolen de siste månedene
Kilde: Udir.no

Vi ser at Frøya gjennomgående har lavere gjennomsnittsskår enn Sør-Trøndelag og
gjennomsnittet på landsbasis.

Svaroppslutningen på foreldreundersøkelsen har vært lav. I 2012 var den ca 12 % og i 2013
var den i overkant av 18 %. Svaroppslutningen er lav på nasjonalt nivå og fylkesnivå også,
men en god del høyere enn den har vært for skolene i Frøya kommune.

I tilstandsrapporten for oppvekstområdet for (2012) går det fram at kommunen analyserer
elevundersøkelsen, og er oppmerksom på at resultatet for Frøya på trivsel er noe lavere enn
i fylket og landet ellers. Det kommer fram at elevene på 10. trinn var mindre tilfreds med
trivselen enn elevene på 7. trinn, og at jentene var mindre tilfreds enn guttene. I
tilstandsrapporten for 2013 var ikke elevundersøkelsen ferdig, men det ble vist til at det
jobbes med relasjonsbygging mellom elevene, og mellom elevene og de voksne.
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I intervjuene med ledere og ansatte i skolene kom det fram at de bruker elevundersøkelsen
aktivt i arbeidet med skolemiljøet.

3.3 Revisors vurdering
På bakgrunn av innsamlet og framstilt informasjon i kapittel 3.2 vil vi i dette kapitlet vurdere
om barnehager og skoler har planer, rutiner og tiltak for forebyggende arbeid for barn og
unge i en utsatt situasjon.

Ledere og ansatte i barnehager og skoler er oppmerksomme på barn og unge som kan være
i en utsatt situasjon ved at de nevner en rekke situasjoner som kan føre til uønsket utvikling.
Mange av disse er generelle utfordringer, som inngår i kategoriene utrygge oppvekstvilkår,
psykiske vansker, lærevansker og atferdsvansker. Barne- og ungdomsmiljøet i Frøya har
noen kjennetegn som er viktig å rette oppmerksomhet mot, deriblant det som beskrives som
utfordringer rundt rus. Det gjelder rus blant unge, men også i familier hvor det er en eller flere
med rusproblem. Flere har trukket fram de de kaller en liberal holdning til rus i ungdoms- og
voksenmiljøet.

Vi har videre merket oss at ansatte i skolene er bekymret for et motsetningsforhold hos
elevene mellom skole og deltidsarbeid i lokalt næringsliv. Frøya kommune har dessuten en
voksende andel barn og unge fra minoritetsspråklige familier, noe som det er viktig at
kommunen har oppmerksomhet på og håndterer på en god måte.

For å jobbe målrettet med riktige forebyggende tiltak må det foreligge planer som synliggjør
mål og tiltak. Disse må følges opp med vurdering av måloppnåelse og om tiltakene har
fungert etter hensikten. Kommunen har en plan for tidlig innsats. Både for 2013 og 2014 var
det tiltak i planen som var rettet spesielt inn mot utfordringene som er nevnt ovenfor.

For å avdekke og sette inn tiltak må de ulike tjenestene ha nødvendig og tilfredsstillende
kompetanse. Frøya har utfordringer når det gjelder å ha den kompetansen som kreves i
tjenestene for barn og unge, noe som kommer fram i både statistikk og intervjuinformasjon.
Flere barnehager har dispensasjon fra kompetansekrav. Av KOSTRA-tall ser vi at Frøya
kommune har lavere andel ansatte i pedagogiske stillinger med universitets/høyskoleutdannelse m/pedagogisk kompetanse. Motsatt, ser vi at Frøya kommune har en
høyere andel ansatte i pedagogiske stillinger med utdanning på videregående skole eller
lavere. Frøya er en utkantkommune og skolestrukturen er forholdsvis desentralisert. Vi har
inntrykk av at der barne- og elevtallsveksten vil være størst i årene framover, vil det være
mest utfordrende å tilfredsstille formalkravene til kompetanse. Rekruttering i
- HELHETLIG INNSATS FOR BARN OG UNGE I UTSATT SITUASJON -

30

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge

kompetansestillinger er en utfordring ved alle oppveksttjenestene i kommunen. Revisjonen
har inntrykk av at det er muligheter for kompetanseutvikling og videreutdanning for ansatte.
Likevel er det viktig å være oppmerksom på at muligheten kan oppleves begrenset dersom
det ikke settes inn tilstrekkelig ressurser (vikarer) i forbindelse med slikt fravær.

For å identifisere om det kan være barn og unge som kan være i en utsatt situasjon, må de
ulike tjenestene jobbe systematisk og ha verktøy for å kartlegge og avdekke utfordringer, i
tillegg til hvilke barn og unge som kan tenkes å være i en utsatt situasjon. På bakgrunn av
kartlegginger og avdekkinger bør det settes inn tiltak som forebygger uønsket utvikling.
Revisjonen fikk inntrykk av at barnehagene og skolene har tatt i bruk mange verktøy for å
jobbe med forebyggende innsats. Etter hva vi har forstått blir det satt av en del tid til
diskusjon og evaluering av disse verktøyene, og de ansatte bruker elementer fra de ulike
verktøyene i en miks. Det er viktig at deltakelse i prosjekt og bruk av verktøy skjer målrettet,
og at merverdien av det blir vurdert av ledelse og ansatte.

I barnehagene har det vært satset en god del på språk- og begrepsutvikling, og en del av
tiltakene har hatt minoritetsspråklige som målgruppe. Også skolene jobber med begreps- og
språkutvikling og tilpasset opplæring utfra elevenes ståsted. Frøya kommune har en høyere
andel elever med minoritetsspråklig bakgrunn enn Sør-Trøndelag og landet ellers. Samtidig
så vi av KOSTRA-tall at andelen elever som får særskilt norskopplæring går ned for Frøya
kommune, mens den har økt i nabokommunen, og den har vært mer eller mindre stabil på
fylkes-

og

landsbasis.

Frøya

kommune

har

lavere

andel

elever

som

får

morsmålsundervisning. Vi stiller spørsmål ved den utviklingen, men tar forbehold om
opplæringen er ført i en annen kategori i KOSTRA. Vi har ikke informasjon som tyder på at
opplæringen til minoritetsspråklige elever er mangelfull.

Barnehageloven og rammeplanen er tydelig på at til grunn for virksomheten i barnehagen
ligger samarbeidet med foreldre. Også opplæringsloven er tydelig på det. Dette skal skje
gjennom de formelle samarbeidsforaene, gjennom regelmessige kontaktmøter og den
løpende dialogen.

Både ved barnehagene og skolene vi besøkte er de utvalgene og kontaktpunktene som er
obligatoriske etablert, og revisjonen har inntrykk av at det gjennomføres jevnlige møter. Vi vil
likevel påpeke at oppmøtet og engasjementet i disse foraene er variabelt. I plan for tidlig
innsats er det et mål at aktiviteten og engasjementet i disse foraene skal styrkes. Vi har
inntrykk av at engasjementet tar seg opp når det er spesielle enkeltsaker som tas opp. Det er
imidlertid bra oppmøte på kontaktmøtene/utviklingssamtalene.
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Vi registrerer at den løpende informasjonen mellom barnehage/skole og hjemmet skjer
gjennom alt fra oppslagstavle, informasjonsskriv i hylle/sekk til telefon, epost og SMS –
gjerne flere kanaler for hver informasjon. Revisjonen mener at det kan være en risiko for at
informasjon ikke når fram, og vi ser videre at det kan virke tidkrevende og lite samordnet.

Planer, mål og tiltak bør følges opp med evalueringer og vurderinger, f.eks i form av
brukerundersøkelser. I plan for tidlig innsats følger det evaluering fra år til år. Vi mener at
kommunen jobber systematisk med oppfølging av tiltak, men samtidig ser vi at en del tiltak er
utsatt på grunn av mangel på kompetanse og ressurser. I barnehagene og skolene blir det
gjennomført

brukerundersøkelser.

Vi

har,

gjennom

intervju

og

gjennomgang

av

nøkkeltallsrapport og rapporter om tidlig innsats, grunn til å tro at brukerundersøkelsene
brukes i virksomhetsarbeidet og i budsjett og handlingsplan. Svaroppslutningen er bra i
barnehage og elevundersøkelse, men svært lav for foreldreundersøkelsen.

Brukerundersøkelsen i barnehagene har gode resultat på trivselsspørsmålene. Frøya
kommune ligger over fylkes- og landsgjennomsnittet, og det har blir noe bedre resultat fra
2012 til 2013 på alle spørsmålene.

Et stort flertall av elevene trives på skolen, men dersom vi sammenligner med
fylkesgjennomsnittet og landsgjennomsnittet er det lavere trivsel blant elevene i Frøya
kommune. Kommunen har gjennomgått tallene, og på bakgrunn av vurderinger i
tilstandsrapporten i 2012, har vi grunn til å tro at kommunen har kjennskap til dette og til
hvilke elevgrupper det gjelder.

Brukerundersøkelsene i barnehage og skole gjennomføres av forskjellige instanser;
foreldreundersøkelsen barnehage gjennom bedrekommune.no (KS) og
foreldreundersøkelsen skole (Utdanningsdirektoratet). Det er etablert et godt opplegg for å få
foreldre til å svare på barnehageundersøkelsen, mens opplegget for å få foreldre i skolen til å
svare har betydelig forbedringspotensial. Vi har merket oss at det er språklige utfordringer for
å få minoritetsspråklige foreldre til å svare.
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4 Helhetlig innsats
I dette kapitlet presenterer vi kriterier, data og vurderinger for den andre problemstillingen i
undersøkelsen: Om helhetlig samarbeid mellom tjenestene i kommunen og tjenestene i
kommunen og politiet.

4.1 Revisjonskriterier
Respektive lovverk for barnehager, skole, barnevern, helsestasjon og PPT legger alle vekt
på samarbeid med andre tjenester.

Både barnehageloven og opplæringsloven har bestemmelser om samarbeidsutvalg der
ansatte, foreldre og barnehage-/skoleeier er representert. I skole skal elevene også være
representert. Det skal være et rådgivende organ i driftsspørsmål.

De ulike tjenestene for barn og unge bør ha et samarbeid som gir mer helhetlige og
samordna tjenester. Vi har lagt vekt på samarbeidet i forbindelse med:

-

Overganger
o Gode overgang til skole


Inkluderende



Informativ

o God overgang til ungdomsskole


Inkluderende



Informativ

o God overgang til videregående skole


Informativ



Veiledende mtp utdannings- og yrkesvalg

-

Øverste administrative ledelse bør legge til rette for samarbeid og samordning

-

Samarbeid mellom tjenestene bør bidra til koordinerte og helhetlige tjenester, til beste
for barn og unge
o Samarbeidsfora mellom tjenester innen oppvekstsektoren
o Meldeplikt til barnevernet
o Samtykke fra foreldre/foresatte
o Taushetsplikt
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o PPTs har veiledningsplikt overfor skoleledelse

-

SLT-samarbeidet skal forplikte politisk og administrativ ledelse i kommunen, og styrke
samarbeidet med kommunen og politiet mot kriminalitet

4.2 Data
I dette kapitlet presenterer vi data fra intervju og dokument om helhetlig innsats for barn og
unge i en utsatt situasjon, med vekt på samarbeid mellom de ulike sektorene i kommunen,
og mellom kommunen og politiet. Hovedvekten er lagt på de ulike tjenestenes samarbeid i
ulike fora.

Innledningsvis presenterer vi ulike samarbeidsfora for barn og unge i Frøya kommune.
Samarbeidsutvalg – Samarbeidsorgan i barnehager og skoler der ansatte (skoler; både
undervisningspersonale og representant for annet personal), foreldre, elever (skoler) og
barnehage-/skoleeier

er

representert

(kan

være

representert

i

barnehage).

Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ i budsjett- og driftssaker.

Forum oppvekst: Dette er et forum som er etablert i Frøya kommune, som ledes av
kommunalsjef oppvekst (på vegne av rådmannen). Her er ledere for barnehager, skoler og
oppvekstsentra med, i tillegg til PPT, barnevern og leder for helsestasjon/skolehelsetjeneste.
Det kan legges til at det er et regionalt forum for oppvekst også, der de samme tjenestene er
representert. Dessuten er det et regionalt spes.ped.-forum.

Samarbeidsteam: Ved alle barnehager og skoler i Frøya er det etablert tverrfaglige
samarbeidsteam. Faste deltakere er styrer/rektor fra barnehagene og skolene, i tillegg til en
representant fra PPT, barnevern og helsestasjon/skolehelsesøster. I tillegg deltar aktuell
pedagogisk leder eller kontaktlærer, og noen ganger spes.ped.-koordinator. Dette er et organ
som er opprettet for å ivareta helhetlig og samordna innsats overfor barn og unge som
trenger samordna tjenester. Det er den aktuelle barnehagen eller skolen som koordinerer
samarbeidsteamet.

På møtene skrives en handlingsplan der bl.a. forskjellige tiltak og hvem som
har ansvar for dem, skrives ned. Handlingsplan oppbevares på skolen, og foresatte kan få
kopi av den8. Det er ikke andre formaliteter rundt samarbeidsteamene, som enkeltvedtak e.l.
8

Samtykkeerklæringer, Nordskag oppvekstsenter
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Ansvarsgrupper: Ansvarsgrupper brukes for å koordinere tjenester til barn og elever som har
enkeltvedtak. Det innebærer koordinering som er knyttet til individuell plan (IP). Arbeidet i en
slik gruppe kan bidra til å koordinere innsatsen og til å avklare ansvarsforhold mellom de
involverte instanser. Det er virksomheten familie og helse som har ansvar for dette, og
kommunen er inne i en prosess med å klargjøre det ansvaret. Ansvarsgruppene har på
mange måter samme funksjon og deltakere som samarbeidsteam, bare at det er koblet til IP,
og at det er flere deltakere, bl.a kommunelege.

SLT-samarbeidet.

Dette

er

et

kriminalitetsforebyggende

samarbeidsorgan

mellom

kommunen og politietaten. Vi kommer tilbake til organiseringen i kapittel 4.2.5, men her
deltar politisk og administrativ ledelse i et råd sammen med lensmannen, og mellomledere
og ansatte i tjenester for barn og unge på det mer utøvende plan.

Samarbeidet i «Kysthaven». Flere tjenester for barn og unge er samlokaliserte i
«Kysthaven». En viktig intensjon med samlokaliseringen er å legge til rette for helhetlige
tjenester og etablering av «familiens hus».

Samarbeid om overganger: Et annet samarbeid vi har vært opptatt av i denne undersøkelsen
er samarbeidet mellom barnehager og skoler i forbindelser med overgang til skole, og
mellom barnetrinnet og ungdomstrinnet i forbindelse med den overgangen. Det er ingen
formelle organ rundt dette samarbeidet, men for enkelte barn kan det være tverrfaglige møter
rundt disse overgangene.

Videre i dette kapitlet vil vi i kapittel 4.2.2, 4.2.3 og 4.2.4 presentere informasjon om PPT,
barnevern og helsestasjonens rolle, og ulike samarbeidsarenaer som disse tjenestene har
med barnehager og skoler. Videre presenterer vi informasjon om SLT-samarbeidet. Vi
innleder med overganger i 4.2.1.

4.2.1 Overganger
Det er flere overganger i den perioden barn og unge er i barnehage og skole. Å starte i
barnehage er i seg selv en «milepæl», og videre er det flere overganger i barnehage-,
barneskole- og ungdomsskoleløpet. Disse overgangene representerer for det fleste positive,
nye faser, der barn og unge får nye muligheter til å videreutvikle seg som mennesker. For
enkelte innebærer slike overganger at de får nye «blanke ark» og mulighet til å bli sett med
nye øyne. Overgangene i barnehage- og skoleløpet kan også være kritiske, dersom særlige

- HELHETLIG INNSATS FOR BARN OG UNGE I UTSATT SITUASJON -

35

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge

utfordringer ikke blir fanget opp tidlig i de ulike fasene. Det er dette vi har oppmerksomheten
på i denne delen av kapitlet.

Frøya kommune har en «minimumsplan» for overgang mellom barnehage og skole/SFO.
Denne er en mal for de enkelte barnehagenes egne planer for overgang. I
intervjuinformasjon har vi fått tilbakemelding om at prosessen med overgang til skole
begynner nesten ett år før skolestart, ved at barnehagene sender oversikt/opplysninger til
skolene om

barn med spesialpedagogiske ressurser.

Dette blir fulgt

opp med

overføringssamtaler. Videre sender barnehagene liste(r) over neste års 1. klassinger til
skolene. Det er ulike kontaktpunkt mellom barnehagen og skolene der barna er i sentrum:
Kontaktpunktene i overgangen er mellom barnehageansatte og kontaktlærere i skolen, og
med PPT og spesialpedagogisk koordinator i de tilfellene det kan være snakk om særskilt
tilrettelegging.
Videre er det opplegg der barna er i sentrum. Barnehagene deltar i fadderordninger med de
skolene som barna skal starte i. De aller fleste barna starter i den skolen som ligger nærmest
barnehagen. Det legges vekt på at de eldste barna skal ha barnehageplass i skolekretsen,
dersom foreldrene ønsker det. Det er en del foreldre som ønsker å ha barna i den
barnehagen som ligger nærmest arbeidstedet, eller av andre grunner ikke ønsker
barnehageplass i skolekretsen. Det er mest kontakt med den skolen som ligger i kretsen,
men barnehagene bestreber seg på å legge best mulig til rette for at alle skolestarterne skal
få mulighet til å bli kjent med skolen sin og de barna som de skal starte skolegangen
sammen med.
De vi intervjuet fra barnehagene ga alle uttrykk for at samarbeidet med skolene om
overganger i all hovedsak fungerer godt. Det vil likevel være ulikheter, ettersom noen
barnehager er del av oppvekstsentra, og derfor er brukere av de samme arealene og
ressursene som skolen bruker. I oppvekstsentrene drar barnehagen og skolene delvis
veksler på de samme ressursene (virksomhetsleder, SFO og enkelte lærerressurser). Det er
barnehagene som har tatt initiativ når det gjelder utvikling av samarbeidet, og barnehagene
er prisgitt hva, og når skolene har opplegg for overgangen klart.
Den neste overgangen vi har vært opptatt av i denne revisjonen, er overgangen fra
barneskole til ungdomsskole. Kommunen har også egen plan for dette. Vi har fått tilsendt en
overgangsplan fra begge skolene vi besøkte. Begge er tidfestet til 2007. Som for
barnehagene er det kontaktpunkt som gjelder ansatte i barneskole og ungdomsskole (i tillegg
til PPT) og kontaktpunkt der elevene er i sentrum. Når det gjelder kontakt mellom ansatte i
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barneskole

og

ungdomsskole

informasjonsmateriell

9

starter

den,

ifølge

planen,

med

utdeling

av

til kontaktlærerne på 7. trinn. Videre blir det arrangert et

overføringsmøte mellom ungdomsskolen og den enkelte barneskole. Av planen går det fram
at valg av kontaktlærere for 8. trinn da bør være klart. På overføringsmøtet deltar
virksomhetsleder ved Sistranda skole (rektor på barne- og ungdomsskolen), kontaktlærer(e)
og spesialpedagogisk koordinator (ved behov) ved den enkelte skole. Det går også fram av
planen at det skal være en form for «innskoling» de første 2-3 ukene etter skolestart på 8.
trinn, og at den endelige klasseinndelingen skal skje etter det. Det går fram at klassedelingen
skal skje etter sosiale kriterier, mest mulig likt faglig nivå i klassen, mest mulig lik
kjønnsfordeling og etter elevenes ønsker.

Intervjuinformasjon bekrefter at denne planen i hovedsak følges. Det er egne rutiner for
overføringskontakt når det gjelder barn med spesielle behov. Spes.ped.-koordinatoren ved
Sistranda skole har overføringssamtaler rundt disse barna med de som har tilsvarende
funksjon ved avleveringsskolene.

Når det gjelder arrangement hvor elevene er i sentrum, starter det med felles leirskole om
høsten for alle 7.-trinnselever.

Utover våren er det ulike bli-kjent-arrangement. Det blir

arrangert foreldremøter hvor det blir informert om helsesøstertjenesten, rådgivningstjenesten
(både den karrieremessige og den sosialpedagogiske), valg av språklig fordypning eller
fremmedspråk og valgfagene.

Den siste overgangen vi omtaler er overgangen fra ungdomstrinnet til videregående skole. I
kapittel 3 beskrev vi næringslivet i Frøya, og at ungdom prioriterer ned skole framfor
deltidsjobb, og eventuell risiko det kan bety for ungdommene. Er det slik at flere ungdommer
i Frøya kommune enn andre steder avslutter skoleløpet tidligere? I KOSTRA rapporteres det
på andel av grunnskoleelevene som går direkte over til videregående skole. Frøya kommune
skiller seg ikke ut fra andre kommuner (Hitra, gjennomsnitt for Sør-Trøndelag og landet
u/Oslo) på denne indikatoren, verken i 2011 eller 2012. Vi har også sett på Frøya
videregående skole, og hvilke resultat de har for fullføring. I tilstandsrapporten for
videregående opplæring for 2012, framgår det at Frøya videregående skole har en
(betydelig) lavere andel (1,32 %) skoleavbrudd enn det som er fastsatt som mål (5,7 %).

9

Informasjon om overgang fra pedlex.no
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Dette bekreftes i folkehelseprofilen10 for Frøya. Frøya skiller seg ikke ut fra andelen i landet
som helhet når det gjelder frafall i videregående skole.
Den videregående skolen har større omfang av fravær enn det som er fastsatt som mål,
kommer det fram av STFKs tilstandsrapport.
I beskrivelsen i STFKs tilstandsrapport heter det at:
I vår region er det i foreldregenerasjonen relativ lav grad av høyere utdanning, og det
mener vi påvirker elevenes motivasjon. Elevene har god motivasjon i programfag, og
det gjenspeiler resultatene generelt i programfagene. Skolen vil vurdere å bruke
innslag av programfaglærere også i fellesfag for å kunne yrkesrette undervisningen
mer i fellesfagene.

Sistranda skole har i inneværende skoleår to alternative opplæringsarenaer (deltar i flere
prosjekt) som har fokus på kombinasjon av praksis og teori i opplæringen. Disse er
forbeholdt elever med individuell opplæringsplan (IOP).
Sistranda skole deltar i prosjektet Ny Giv. Dette er et nasjonalt prosjekt i regi av
Kunnskapsdepartementet, som har som mål å få flere ungdommer til å fullføre og bestå
videregående opplæring. Et viktig grep for å lykkes med dette er å etablere langsiktig
samarbeid mellom stat, fylkeskommuner og kommuner. Det er etablert tre delprosjekt,
hvorav det ene prosjektet – overgangsprosjektet - er rettet inn mot systematisk samarbeid
mellom kommune og fylkeskommune om tett oppfølging av svakt presterende elever, som
kan risikere svakere mestring i videregående opplæring. Prosjektet er rettet mot elever på
10. trinn, men lærerne forsøker å spre prinsippene i Ny Giv på alle trinnene i
ungdomsskolen.

Ellers arrangerer den videregående skolen informasjonsmøter og elevene deltar på
opplæringsmesser.

4.2.2 PPT – rolle og samarbeid
PPT er sakkyndig instans i enkeltsaker. De kan være en av de sakkyndige instansene når
det gjelder fortrinnsrett til barnehageplass og de er sakkyndig instans når det vedrører rett til
spesialpedagogisk hjelp i barnehager. Denne bestemmelsen er hjemlet i opplæringsloven og

10

Folkehelseinstituttet: http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1620&sp=1&PDFAar=2012

http://khp.fhi.no/PDFVindu.aspx?Nr=1620&sp=1&PDFAar=2013
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gjelder således også for skole. Videre har PPT en veiledende rolle overfor skoleledelsen i
systemarbeid og organisering.

PPT er en interkommunal tjeneste (Hitra, Frøya og Snillfjord), men har lokalkontor i alle tre
kommunene og kontaktperson ut mot barnehager og skoler. Frøya har 2,3 stillingsressurs i
PPT, i tillegg til leder- og merkantil ressurs. Fra PPTs side ble det framhevet at det er
kommunalsjefene for oppvekst som fra rådmannens side er «eier» av barnevernstjenesten,
noe som er positivt fordi PPTs oppgaver er hjemlet i opplæringsloven.

PPT-tjenesten mener de bruker mye tid sammen med foreldre. Samtidig er det viktig å ha en
uavhengig rolle, og ikke framstå som foreldrenes alliansepartner. PPT forsøker å hjelpe
foreldrene til å løse eventuelle problem sammen med skoleledelsen. PPT-leder innrømmer at
tjenesten kunne ha jobbet mer opp mot skoleledelsen, særlig for å finne alternative løsninger
til henvisninger og enkeltvedtak om spesialundervisning.

PPT

deltar

i

forskjellige

samarbeidsteam,

Forum

samarbeidsarenaer
oppvekst

og

et

i

Frøya

kommune:

samarbeidsforum

Ansvarsgrupper,

mellom

lederne

av

hjelpetjenestene i kommunen. PPT-leder blir alltid invitert til ledermøtene i Frøya kommune,
men prioriterer ikke å delta der fordi eiermøtet i PPT-kommunene ivaretar de sakene som
hadde vært aktuelt å delta i på ledermøtet. Fra PPTs side mener de at de har gode
relasjoner til enhetene. De er ofte ute på enhetene, men ikke på faste tidspunkt. PPT prøver
å være tilgjengelig på telefon, enten kontortelefon eller mobiltelefon. Når det gjelder epost er
det strenge rutiner. De sender ikke epost når henvendelsene gjelder enkeltbrukere. Dersom
det er behov deltar de i personalmøter, trinnmøter og på foreldremøter. PPT har vært opptatt
av hvilke signaler de sender når det gjelder tilgjengelighet. Enhetene skal ikke ha inntrykk av
at PPT har det så travelt at terskelen blir høy for å kontakte dem. PPT har hatt ventelister i
perioder. Etter en periode uten, kan det se ut til at det kan oppstå ventelister igjen. Ifølge
PPT-leder har de drøftet deltakelsen i ansvarsgrupper og kommet til at de skal delta ved
behov, ikke fast.

PPT deltar i samarbeidsteam. Det er skole/barnehage som er eier teamet. Deltakelsen fra
skole/barnehage er kontaktlærer/ped.-leder og, i de fleste tilfellene, ledelsen. Helsestasjonen
og barnevernet, samt foreldre deltar også i samarbeidsteamet. Det er individuelle saker som
blir meldt opp til samarbeidsteamene (som regel), med samtykke fra foreldre/elev. Ifølge
PPT-leder har det generelt vært utfordringer med tverrfaglig samarbeid, ved at det har vært
uklar ledelse. Med ny kommunalsjef for oppvekst, er det ifølge PPT-leder meningen at forum
oppvekst

(under

kommunalsjefens

ledelse)

skal

ta

beslutninger
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samarbeidstemaene generelt. Fra PPTs side er inntrykket at PPT er den mest aktive
deltakeren i samarbeidsteamene.

Det er etablert et samarbeid mellom lederne for hjelpetjeneste. Ifølge PPT-leder møtes
samarbeidsforumet månedlig, og de har også arrangert fagdager sammen.
Budsjettsaker som vedrører PPTs tjenester i Frøya kommune diskuteres i eiermøter. Det er
eiermøter minimum fire ganger i året, gjerne oftere. Det er kommunalsjefene for oppvekst
som er «eiere» på vegne av de respektive kommuner.

Intervju med ledere og ansatte i barnehager og skoler tyder på at de i hovedsak er tilfreds
med samarbeidet med PPT, både det samarbeidet som er direkte mot skolen/barnehagen,
og det samarbeidet som er gjennom samarbeidsteam. Det er likevel noen tilbakemeldinger
som kan tyde på at det tar tid med oppfølging av henvisninger og saksbehandling. Av
intervjudata kommer det fram at det både kan skyldes kapasitetsproblem, men også ulikt syn
på mulige tiltak.

4.2.3 Barnevern – rolle og samarbeid
Det er flere bestemmelser i barnevernsloven om barnevernstjenestens plikt til å samarbeide.
Det er bestemmelser som går ut på at barnevernstjenesten skal samarbeide med andre
tjenester, og delta i samarbeidsorgan med andre kommunale tjenester. Videre er det
bestemmelser rundt hvordan barnevernet skal samarbeide; det gjelder tilbakemeldingsplikt
og

håndtering

av

melding,

samt

taushetsplikt.

I

dette

avsnittet

belyser

vi

barnevernstjenestens deltakelse i samarbeidsorgan med andre kommunale tjenester, og
hvordan de håndterer tilbakemeldinger (til melder) og taushetsplikt.

Barnevernstjenesten er tatt inn i Forum oppvekst, og ifølge barnevernsleder er det bra.
Barnevernstjenesten er blitt mer synlig og kan informere enhetsledere (barnehager og
skoler), som øker muligheten for å komme inn tidligere i barnehager og skoler.

Barnevernstjenesten deltar dessuten i samarbeidsteam. Ifølge barnevernsleder er det noen
utfordringer rundt barnevernets rolle i samarbeidsteamene. Barnevernstjenesten har deltatt
fast i samarbeidsteam, men de ønsker selv å delta ved behov. Ifølge barnevernsleder deltar
barnevernstjenesten av og til i saker der de ikke har noen rolle, f.eks. i saker som vedrører
språkproblematikk, noe som kan oppleves vanskelig for foreldre. I noen møter er det mange
«hjelpere» tilstede. Informasjon deles med alle, og det er ikke alle foreldre/barn/unge som
har forstått hva det innebærer å få ”saken” sin opp i samarbeidsteam. Ordningen er evaluert,
men ifølge barnevernsleder er ikke så mye gjort etter dette. Barnehagene og skolene jobber
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med et prosjekt som er kalt «arbeidsløypa», som skal framskaffe oversikt over hvem som
skal gjøre hva i gitte situasjoner.

Barnevernsleder viste også til at det er etablert et samarbeidsforum for hjelpetjenestene.
Ifølge barnevernsleder var ambisjonen at dette skulle bli et slags «familiens hus», men at det
har det ikke blitt. Forumet har arrangert noen fagdager, men ulempen var at der deltok ikke
barnehager og skoler. Barneverntjenesten arbeider også direkte med informasjon til skoler
og barnehager. Barnevernsleder mente at enhetene og foreldrene vet for lite om hva
barneverntjenesten gjør og hvordan barnevernet kan brukes.

Barnevernstjenesten

er

også

med

SLT-samarbeidet11,

hvor

også

politiet

deltar.

Barnevernsleder ga uttrykk for at de generelt har godt samarbeid med politiet. Det foreligger
en avtale mellom politi, barneverntjenesten og legekontor om hva man gjør utenfor kontortid,
da Frøya kommune ikke har egen barnevernsvakt. Politiet har samme myndighet som
barnevernet til å fatte akuttvedtak.

Barnevernet har vært tydelige overfor skolene, barnehagene og helsestasjonen på at de må
være oppmerksomme og melde bekymring når det er aktuelt. Barnevernet har ingen
hjemmel til ”inngripen” uten at det foreligger en bekymringsmelding eller at foreldrene
henvender seg selv for å få bistand. Barnevernsleder var tydelig på at de ikke opplyser om
status i en undersøkelsessak, uten at det er gitt samtykke fra foreldrene. De kan oppleve å
sitte i samarbeidsteam rundt en sak som de har undersøkelse på, men de kan ikke informere
om status dersom foreldrene ikke har gitt samtykke.

Tilbakemeldinger fra barnehager og skoler er at de i hovedsak er fornøyde med
barnevernstjenestens deltakelse i samarbeidsteam og informasjonen de gir forøvrig. Ved
barnehagene og skolene er de selv blitt mer bevisste på å sende meldinger til barnevernet.
Det er etablert rutiner for det, og det er, ifølge intervjuinformasjon, innarbeidet rutiner for at
det er rektor/styrer som sender melding til barnevernet.

De utfordringene med samarbeidsteam som barnevernsleder pekte på, er også ansatte og
ledere ved andre tjenester oppmerksomme på. Sammen med barnehager, skoler og PPT
representerer de Frøya kommune i et regionalt spes.ped- forum og regionalt forum for
oppvekst. Der jobbes det med å utarbeide en plan/rutine for hvordan man skal arbeide ut i fra
bekymringer i barnehagene, ”arbeidsløypa”. Tanken er å få til et felles skjema for barnehage
11

Samordningsmodell for lokale, forebyggende tiltak mot rus og kriminalitet. krad.no
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og skole, og at samarbeidsteam skal være siste instans for disse bekymringene. Tanken er å
få i stand enkle og praktiske tiltak rundt enkeltbarn, og involvere foreldre på et mye lavere
nivå enn samarbeidsteam. Dokumentasjon er en viktig del av dette. Ofte er man ivrig på å få
gjort ting til det beste for barnet, men så «syndes» det i forhold til å dokumentere hva og
hvorfor man gjør ting, og ikke minst hva det resulterte i.
Kontakten for øvrig kan variere. De ansatte tar selv direkte kontakt med barnevernet for å få
råd om generelle spørsmål. Enkelte av dem vi intervjuet ga likevel uttrykk for at
barnevernstjenesten ikke alltid er på tilbudssiden når det gjelder tilbakemelding.

4.2.4 Helsestasjon – rolle og samarbeid
Helsestasjonstjenesten og helsesøstertjenesten (HSSH) har og også plikt til å samarbeide
med andre tjenester, jf. helse- og omsorgstjenesteloven. HSSH deltar i samarbeidsteam når
det innkalles ved skole/oppvekstsenter/barnehage. Leder for HSSH trekker også fram
samarbeidet mellom hjelpetjenestene i Kysthaven. Samlokaliseringen skulle være et første
skritt mot etablering av Familiens Hus (FH). Tanken var økt samhandling og økt
kunnskapsdeling.
Flere ting har blitt prøvd ut, som fagmøter, tverrfaglig team osv. Det en sitter igjen med er
samarbeidsteam. FH ble ikke en realitet, og leder for HSSH mener at årsakene kan være
mangel på samordnet ledelse, lite kjennskap til modellen (FH) og mangel på formell og
uformell møtestruktur. Leder for HSSH ville likevel si at det var stor fordel å samlokalisere
hjelpetjenestene. Hun mente at det har blitt lavere terskel for å ta kontakt med
hjelpetjenestene. Hun savnet imidlertid et forum som kan ta de overordnede avgjørelsene,
f.eks. rundt barn med individuell plan. Hvem skal ha ansvar og hvilke tjenester skal bidra
med hva? Dette forumet kunne bidratt positivt til den samlede forebyggende innsatsen; å
være i forkant av problemene.
HSSH hører organisatorisk til helseområdet, men er også knyttet til Forum Oppvekst. Her
deltar alle enhetsledere fra skole, barnehage, PPT og barne- og familietjenesten. Leder
mente det var en positiv utvikling å bli tilknyttet Forum oppvekst, fordi alle brukerne hører inn
under oppvekstområdet. Det er disse tjenestene HSSH skal samarbeide med.
HSSH deltar i SLT-samarbeidet. Ifølge leder møter politiet sjelden, noe som er en utfordring.
Det er satt i gang et arbeid for å se hva man kan gjøre med SLT for å få det til å fungere etter
hensikten og gi arbeidet mer slagkraft.
Helsesøstrene har faste kontordager på skolene, men ikke i barnehagene. De har hatt en
ambisjon om å dra ut i barnehagene for å informere et par ganger pr. år, men det er ikke
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realisert, av kapasitetshensyn. Det er likevel mye kontakt begge veier på telefon, og
barnehagene er informert om at de kan ta kontakt når som helst.

Fra barnehagene og skolene er tilbakemeldingen at kontakten og samarbeidet med
helsesøstertjenesten er bra. Det er lett å ta kontakt, og foreldrene gir, nesten uten unntak
samtykke til å ta kontakt med helsesøster om enkeltbarn/-elever. Det har vært noe mer
motstand mot å ta saker som vedrører helsesøstertjenesten, f.eks. språkproblematikk, inn i
samarbeidsteam.

Ved oppvekstsenteret som vi besøkte, fikk vi tilbakemelding om at også barnehagen dro
nytte av helsesøsters ukentlige skolebesøk, bl.a. ved at de fikk veiledning i kost- og
helseproblematikk.

Ved Sistranda skole er det nylig opprettet et skolehelseteam, der helsesøster deltar sammen
med sos.ped-rådgiver og spes.ped.-koordinator. Dette er et lavterskeltilbud for elever, enten
det gjelder psykososiale spørsmål eller andre helserelaterte spørsmål. Det er dessuten et
forum som lærerne på skolen kan benytte seg av og få veiledning gjennom.

4.2.5 SLT-samarbeid – politiet
I 2006 ble det opprettet en felles SLT-koordinator for Hitra og Frøya i 100 % stilling, men fra
2009 ble det opprettet SLT-koordinator i hver kommune, og Frøya kommune har fra da av
hatt 10 % koordinatorstilling.

SLT-samarbeidet er organisert med et politiråd (styringsgruppe) som består av ordfører,
lensmann, rådmann og SLT-koordinator. De har faste møter 4 ganger i året, ifølge SLTkoordinator.

Gruppens

oppgave

er

å

etablere

de

overordna

rammene

for

det

kriminalforebyggende arbeidet i kommunen.

Videre er det en koordineringsgruppe/utførergruppe som består av representanter fra barneog familietjenesten, helsestasjonen, barnehage, barne- og ungdomsskole, videregående
skole, psykisk helsearbeid, NAV, frivillighetssentralen, kulturetaten, politiet, ungdomsrådet og
SLT-koordinator. Her er det faste møter hver 5. uke. Referatet blir sendt til hver enkelt
representant og til politiråd.

Ifølge SLT-koordinatoren er SLT-arbeidet organisert etter en to-nivåmodell på Frøya, og ikke
tre-nivåmodell. Ved å etablere et ekstra nivå ville de større grad blitt forpliktet til å
samarbeide tettere. Nivå 3 (nivå 2 i Frøya) består av ansatte i de ulike tjenestene, og har
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ingen beslutningsmyndighet. Det oppleves som en tung vei for å sette i gang tiltak som
krever ressurser.

SLT-koordinator viser til handlingsplanen for SLT, og hvilke utfordringer det er i Frøya, og
hvilke tiltak som settes inn:
Foreldres holdninger til alkohol/rus – her er det møte mellom SLT-representanter og
konfirmasjonsforeldre hver vår
Frøyas «iboende» festkultur
Promillekjøring
Frøya som festivaløy – medlemmer i SLT deltar som frivillige vakter på festivaler
Integrering av innvandrerbarn/-unge i sosiale nettverk/fritidsaktiviteter – eget prosjekt
på Frøya videregående skole.

Av tiltak som det skal jobbes med nevnes en ungdomsundersøkelse i ungdomsskolen og
videregående skole, etablering av ungdomsbase/-klubb og folkehelse.
SLT-koordinatoren samarbeider med virksomhetsledere og mellomledere for å ta initiativ til
forebyggende tiltak. Det gis informasjon til politikerne en gang i året.

Politiet er ikke en kommunal etat, og i vår revisjon kan vi derfor ikke vurdere hvorvidt politiet
utøver funksjonen sin i henhold til lov og regelverk. Informasjonen i dette avsnittet er en
beskrivelse fra lensmannen i Frøya, på bakgrunn av spørsmål fra revisjonen.

Politiet deltar i SLT-samarbeidet, og gjennom det er det etablert politiråd i kommunen. Det
avholdes jevnlige møter i politirådet, hvor synspunkter og problematikk deles og diskuteres. I
politirådet møter ordfører, rådmann, SLT-koordinator og lensmann. I SLT-samarbeidet er det
også etablert et arbeidsutvalg, og politietaten er også representert i det utvalget.

Lensmannskontoret har en forebyggendekontakt. Vedkommende besøker barnehager og
skoler relativt jevnlig, helst på forespørsel fra barnehager og skoler. Det kan da være
spesielle tema de ønsker politiets bistand til, men også helt uformelle besøk. Den tjenesten
politiet har minst kontakt /samarbeid med er helsetjenesten, ifølge lensmannen.

Kontakten med barnevernet skjer helst i konkrete saker, men også etter politiets egne
observasjoner av barn/unge i uønsket miljø. Der det er mindreårige barn som kan være
berørt, sender politiet bekymringsmelding til barnevernet. Det er lite kontakt den andre veien.
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Kontakt med politisk ledelse skjer oftest i forbindelse med møte i det nevnte politirådet, i
tillegg til at formannskapet av og til inviterer politiet til møtene for å få orientering.

Fra lensmannens side har de har inntrykk av at kommunen forsøker å gjøre en helhetlig
innsats mot barn og unge ved å legge forholdene til rette, både innenfor helse, skole, idrett
og kultur. Her, som ellers, forventes det større innsats fra politiets side når uønsket adferd
skjer, ifølge lensmannen.

Frøya lensmannskontor er et lite kontor med totalt 5 ansatte og begrensede midler.
Satsingsområdene til politiet er ofte forskjellige fra år til år, men ifølge lensmannen forsøker
de å ha barn og unge i fokus.

4.3 Revisors vurdering
På bakgrunn av innsamlet og framstilt informasjon i kapittel 4.2, vil vi i dette kapitlet vurdere
de kommunale tjenestene for barn og unges samarbeid om helhetlig innsats for barn og
unge.

For at de de ulike tjenestene for barn og unge skal samarbeide om helhetlig innsats, er det
nødvendig at kommunens øverste ledelse legger til rette for det, og at samarbeidet er
forankret til den øverste ledelsen. Alle barnehagene og skolene har samarbeidsutvalg, hvor
også politikerne er representert. På den måten er barnehagene og skolenes daglige drift
forankret i politisk ledelse. Rådmannen har lagt til rette for helhetlig innsats for barn og unge,
ved å etablere Forum oppvekst. Barnevern, helsestasjon/skolehelsetjeneste og PPT inngår i
forumet sammen med skoler og barnehage, noe som beskrives som positivt. Kommunalsjef
for oppvekst er leder, og beskrives som tydelig leder for forumet. Etter revisjonens vurdering
har kommunens ledelse lagt til rette for samarbeid om helhetlig innsats.

Overgangene fra barnehage til skole og i skoleløpet krever samarbeid mellom de ulike
tjenestene. Dette er overganger som representerer nye faser i livet, og i hovedsak er det
positive muligheter for nye utfordringer og nye sosiale relasjoner. Det er likevel viktig å være
oppmerksom på at slike overganger kan være kritiske, og særlig for barn og unge som fra før
er i en utsatt situasjon.

Regelverket for barnehager og skoler legger føringer på dialog og informasjonsoverføring
rundt barn som trenger tilrettelegging. Videre skal barnehagene og skolene legge til rette for
at alle barna blir kjent med omgivelsene og hverdagen de skal inn i ved skolestart.
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Rådmannen har lagt til rette for en mal for dette sentralt, og barnehagene og skolene har
utarbeidet lokale planer som bygger på den. Revisjonen har inntrykk av at overgangen
mellom barnehage og skole i all hovedsak blir håndtert på en god måte. Ettersom mye av
opplegget rundt overgangene er organisert gjennom barnehagene ser vi noen risikoer; det er
naturlig nok tettest kontakt mellom barnehager og skole i kretsen. Selv om vi fikk inntrykk av
at barnehagene og skolene sørger for informasjonsutveksling og tilrettelegging for barna på
tvers av kretsene, kan det være noen barn som ikke får den tryggheten de trenger rundt
skolestart. Det har vært få, om noen, som ikke har vært i barnehage når de begynner på
skolen. Skolene forsøker å fange opp alle barna til de arrangementene som er før skolestart.

Den neste overgangen vi har lagt vekt på er overgangen mellom barneskole til
ungdomsskole. Kommunen har også egen plan for dette, og skolene har lokale planer som
bygger på den. Vi har registrert at planene er tidfestet til 2007, men vi har grunn til å tro at
tiltakene vurderes fra år til år. Informasjonen som ligger til grunn for vår undersøkelse tyder
på at også denne overgangen håndteres på en tilfredsstillende måte.

Den siste overgangen vi har sett på er fra ungdomsskole til videregående skole. Vi har ikke
blitt gjort kjent med at det foreligger en egen plan for denne overgangen. Den skolen med
ungdomstrinn som vi besøkte, har lagt til rette for at elevene kan delta i en rekke tiltak for
veiledning og informasjon om ulike karriereløp. Det er positivt at kommunen deltar i
prosjektet Ny Giv, og bidrar aktivt i den delen som handler om overganger. Tallmateriale fra
KOSTRA og fra STFK tyder ikke på at ungdommer prioriterer bort skole ved å avbryte
skoleløpet tidligere enn forventet. Revisjonen registrerer at det er en høy andel av elevene i
grunnskolen i Frøya som fortsetter direkte i videregående opplæring. Det kan ikke se ut til at
elever i den videregående skolen på Frøya utmerker seg med spesielt høy andel brudd i
opplæringsløpet.

I dette kapitlet har vi sett på kommunens helhetlige innsats for barn og unge i en utsatt
situasjon, og da er samarbeidet mellom barnehage/skole og hjelpetjenestene for barn og
unge (barnevern og PPT), samt helsestasjon/skolehelsetjeneste viktige tjenester. Det er
klare føringer for samarbeid med andre kommunale tjenester for alle disse tjenestene.

Samarbeidsteam er et tverrfaglig forum som er viktig for å få til helhetlig innsats. I dette
forumet deltar pedagogisk/ kontaktlærer og leder for barnehager/skoler, i tillegg til PPT,
barnevern, helsestasjon og foreldre. Revisjonen har inntrykk av at samarbeidsteamene
fungerer etter intensjonen, men at det er behov for å se på hvilke saker som skal inn i
samarbeidsforum og om det er behov for at alle instansene deltar på alt. Det er avgjørende
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at foreldre opplever teamet som en støtte, og ikke som et forum som forsterker
vanskeligheter. Flere av tjenestene erkjenner at det er svakheter i dette. Det jobbes med et
kommunalt system for bekymringsmeldinger, involvering og samtykkeinnhenting fra foreldre
og dokumentasjon rettet mot bl.a. barnehagene.

Barnevernstjenesten, helsestasjon-/skolehelsetjenesten og PPT er blant flere tjenester for
barn og unge som er samlokalisert i «Kysthaven». Tanken bak var at det skulle bli mer
samarbeid på tvers av tjenestene, lavere terskel for brukerne for å ta kontakt og etablering av
et «Familiens Hus». Selv om tjenestene har fått til noen møtearenaer og opplæringstilbud
sammen, har revisjonen inntrykk av at samlokaliseringen ikke har gitt den effekten en
ønsket.

Ledere og ansatte i barnehager og skoler er i all hovedsak fornøyde med de tjenestene de
får fra PPT, helsestasjon, skolehelsetjeneste og barnevern. Det pekes på at manglende
kapasitet i enkelte av disse tjenestene gjør at henvisninger og oppfølging oppleves tyngre.

Revisjonen vil også framheve SLT-arbeidet, og at Frøya kommune har fått til et samarbeid
mellom ledelsen i kommunen og politiet, sammen med ungdomsråd og videregående skole.
Vi ser at det er et ønske om å i større grad involvere tjenestelederne, for å kunne ta
beslutninger mer effektivt.
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5 Høring
Et utkast til rapport har vært på høring hos rådmannen i Frøya kommune. Rådmannen har
gitt tilbakemelding i form av et høringssvar (vedlegg 1). Generelt gir rådmannen uttrykk for at
rapporten gir en utfyllende dokumentasjon som vil være nyttig for kommunen.

Rådmannen har kommentert noe av informasjonen i rapporten, og vist til faktafeil og
informasjon som kan virke misvisende. Vi har tatt tak i tre kommentarer:
1) Opplysning om at PPT koordinerer ansvarsgrupper i kommunen (4.2 – Ansvarsgrupper)
Det er riktig at ansvaret for disse gruppene ligger til virksomhet for familie og helse, ikke
PPT. Vi har korrigert dette i rapporten.

2) Opplysning om at PPT har (som en av sine hovedoppgaver) å være sakkyndig i forhold til
fortrinnsrett til barnehageplass (4.2.2 – første avsnitt).
Det står ikke i høringsutkastet at PPT har dette som en av sine hovedoppgaver.
Opplysningen i høringsutkastet er ikke feil, men vi kan se at den kan misforstås. Vi har derfor
presisert at dette inngår i et generelt sakkyndigansvar og at PPT kan være en av flere
sakkyndige instanser i slike sammenhenger.

3) Opplysning om «arbeidsløype», regionalt spesialpedagogisk forum og regionalt Forum
Oppvekst (4.2.3 – nest siste avsnitt)
I likhet med punkt 2 er ikke denne opplysningen feil, men vi ser at det er nødvendig å
presisere at arbeidet med «arbeidsløypa» og de regionale samarbeidene ikke bare er knyttet
til barnevernstjenesten. Vi har derfor kommet med en tilleggsopplysning under 4.2 - Forum
oppvekst – der det nå framgår at det er etablert et regionalt forum for oppvekst og et
regionalt spes.ped.-forum. Videre har vi presisert at det er flere tjenester som har vært
delaktig i dette arbeidet i avsnitt 4.2.3, nest siste avsnitt.

Rådmannen bemerker at rapporten inneholder mye informasjon om nasjonale føringer og
metodisk opplegg, og at det kunne vært brukt mer plass til tydelige konklusjoner og
anbefalinger. Fra vårt ståsted er denne informasjonen nødvendig for å gjøre rapporten
etterrettelig og etterprøvbar. Brukere av rapporten skal vite hvilke kriterier og føringer vi gjør
våre vurderinger etter, i tillegg til at det skal være tydelig hvordan vi har kommet fram til våre
resultat og vurderinger. Det er også viktig for oss å presisere at vår primære målgruppe er
det politiske nivået i kommunen, men at vi selvfølgelig bestreber oss på å gjøre rapporten
nyttig også for rådmannen og tjenesteapparatet. Når det gjelder konklusjon og anbefalinger
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er de så tydelig vi kan være utfra den dokumentasjonen vi har og de rammene som gjelder
for oss. Dersom rådmannen savner tydeligere konklusjon kan vi vise til revisors vurderinger i
3.3 og 4.3, som gir mer konkret og detaljert informasjon om hvordan vi vurderer kommunens
forebyggende

og

helhetlige

innsats

for

utsatte

barn
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6 Konklusjoner og anbefalinger
I denne rapporten oppsummerer vi vi resultat og vurderinger rundt Frøya kommunes arbeid
med helhetlig innsats overfor barn og unge i en utsatt situasjon. Det er kontrollutvalget som
har gitt oss oppdraget, og de har vært opptatt av hva som gjøres av forebyggende og
helhetlige tiltak. Vi har besvart kontrollutvalgets bestilling ved å ta utgangspunkt i to
problemstillinger. Det kommer vi tilbake til nedenfor.

6.1 Konklusjon
Først vil revisjonen generelt oppsummere at det er en rekke funksjoner, planer og tiltak i
Frøya kommune, for å forebygge og yte en helhetlig innsats på tvers av tjenester. Det er mye
innsats i barnehager, skoler, helsetjenester og hjelpetjenester for å gjøre Frøya til et godt
sted å vokse opp for barn og unge.

Frøya kommune har en økende andel minoritetsspråklig befolkning, også blant barn og
unge. Kommunen er oppmerksom på at dette krever spesielle tiltak, som språkopplæring og
sosial inkludering. Revisjonen har ikke informasjon som tyder på at det har vært mer
negative episoder og erfaringer med barn og ungdom med minoritetsspråklig bakgrunn enn
øvrige barn og unge på Frøya.

Har tjenestene for barn og unge planer, rutiner og forebyggende tiltak for de som er i en
utsatt situasjon?

Kommunen har en plan for tidlig innsats. Flere tiltak er rettet inn mot utfordringer i barne- og
ungdomsmiljøet. I planen er det lagt opp til årlig rapportering og vurdering de ulike tiltakene.

Det er grunnleggende viktig med riktig og tilstrekkelig kompetanse for å avdekke og sette inn
tiltak for barn og unge i en utsatt situasjon. Frøya kommune har utfordringer med å ha den
formalkompetansen som kreves i viktige funksjoner i barnehage, skole og hjelpetjenester.
Det er problem å få søkere til stillinger. Desto viktigere er det å legge til rette for
kompetanseutviklende tiltak og videreutdanning for de som allerede jobber i kommunen.

Barnehager og skoler deltar i en rekke satsinger og har satt i gang en rekke kartlegginger og
forebyggende tiltak for å jobbe med utfordringer. Vår tilbakemelding til kommunen er at bruk
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av verktøy og tiltak bør være målrettet, og at merverdi og effekt av de ulike verktøyene må
vurderes av ledelse og ansatte.

Brukerundersøkelser i barnehagene viser at foreldrene gir gode tilbakemeldinger om barnas
trivsel. I skolene hadde Frøya kommune noe lavere skår enn sammenlignbare kommuner på
elevenes trivsel i 2013. Kommunen har gjennom tilstandsrapporten synliggjort at de er
oppmerksomme på det.

I kommunens plan for tidlig innsats er styrking av samarbeid og engasjement blant foreldrene
uttalt målsetting. Vi har merket oss at barnehagene og skolene har slitt litt med å engasjere
foreldrene. Dette viser seg i ulike møtefora og i brukerundersøkelser (skole).

Er det etablert samarbeidsarenaer som fungerer etter hensikten mellom de ulike tjenestene
for barn og unge, og mellom tjenestene og politiet?

Det er etter revisjonens vurdering tatt et riktig grep for økt helhetlig samarbeid ved at
tjenestene for oppvekst inngår i Forum oppvekst. Det er viktig at rådmannen, ved
kommunalsjef for oppvekst, har en tydelig ledende rolle.

Vi har inntrykk av at det i all hovedsak samarbeides godt på tvers av tjenestene vi har vært i
kontakt med. Det er likevel enkelte sider ved samarbeidsteam som drøftes og som kan
forbedres slik at det oppleves som et styrkende forum for deltakerne. Vi har også registrert at
samlokaliseringen i «Kysthaven» ikke ble slik en hadde forventet, og at det ikke ble det
helhetlige samarbeidet som det var tenkt.

Det er samarbeid mellom kommunen og politiet gjennom SLT-arbeidet. Vi har inntrykk av at
det i hovedsak er godt organisert, der politisk og administrativ ledelse fra kommunen
samarbeider med politiet. Revisjonen har merket seg at det etterlyses mer forpliktende
samarbeid mellom ledere og mellomledere i de ulike tjenestene, for å få til mer effektive
beslutningslinjer.

6.2 Anbefalinger
Revisjonen anbefaler rådmannen å følge opp utfordringer når det gjelder:
Riktig og nødvendig kompetanse i ulike tjenester for barn og unge


Legge tilrette for etter- og videreutdanning



Bruke eksterne kompetansemiljø der kommunen selv mangler
kompetanse
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Profilerings- og rekrutteringstiltak

Finne tiltak for å styrke foreldresamarbeidet når det gjelder:


deltakelse på foreldremøter



brukerundersøkelser
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6.3 Kilder
Lovverk:
Lov om barnehager (barnehageloven), Kunnskapsdepartementet. 2005
Lov om barnevernstjenester (barnevernsloven). Barne-, likestillings- og
inkluderingsdepartementet. 1992
Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester (helse- og omsorgstjenesteloven). Helse- og
omsorgsdepartementet. 2011.
Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Kunnskapsdepartementet.
2006

Lokale dokument:
Plan for tidlig innsats – oppvekst – Frøya kommune, 2013, med evaluering 2012
Plan for tidlig innsats – oppvekst – Frøya kommune, 2014, med evaluering 2013
Nøkkeltallsanalyse 2013. KOSTRA-tall for 2012
Tilstandsrapport 2013, oppvekst
Andre dokument:
NOU:2009-22 «Det du gjør, gjør det helt.» Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og
unge. Barne- og likestillingsdepartementet, 2009.
KS: Sammen for barn og unge. Bedre samordning for utsatte barn og unge. 2011.

Nettsider:
www.froya.kommune.no
bedrekommune.no
udir.no
ssb.no/kostra
mot.no
krad.no

- HELHETLIG INNSATS FOR BARN OG UNGE I UTSATT SITUASJON -

53

Revisjonsrapport fra Revisjon Midt-Norge

Vedlegg 1
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Vedlegg 2
LOVKILDE

Hjemmel

Tema

Opplæringsloven:

Kapittel 9, 9a, §§ 9a-1, 9a-3,

Skolemiljøet

9a-4, 9a-5, 9a-6 (Forskrift:

Forebygging

kapittel 12)
Kapittel 5: § 5-6

PPT – bistand til skoler i
kompetanseutvikling og
organisasjonsutvikling

Kapittel 11, § 11-1a

Skolemiljøutvalg

Kapittel 13, § 13-3d

Foreldresamarbeid

(Forskrift: kap 20)
Kapittel 15 §§ 15-3 og 15-4

Opplysningsplikt (barnevern
og sosialtjeneste)

Barnehageloven:

Kapittel 2: §§ 3 og 4

Barn og foreldres

(Forskrift: kap 1, (§1.5) §

medvirkning

1.6)
Kapittel 6: §§ 21, 22 og 23

Opplysningsplikt og
helsekontroll

Forskrift til rammeplan for

Kapittel 4: § 13

Prioritet ved opptak

Kapittel 1: §1.9

Inkludering og forebygging

Kapittel 5: §§ 5.1-5.7

Samarbeid

Kapittel 3: §§ 3-1 og 3-2,

Forebygging og samarbeid,

Kapittel 4: § 4-2

tilbakemelding til melder

Kapittel 6 6-7a

(taushetsplikt kan også være

Forskrift om internkontroll §

viktig)

3

System for forebygging og

barnehager

Barnevernsloven:

samarbeid
Lov om kommunale helse- og

Kapittel 3: §§

Ansvar for helsetjenester;

omsorgstjenester

3-3, 3-4

helsetjenester i skole og

Forskrift om kvalitet i helse-

helsestasjonstjeneste,

og omsorgstjenester, §3,

forebygging, samarbeid,

ledd 2

samordning og helhetlige
tjenester
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NOU:2009-22 «Det du gjør, gjør det helt.» Bedre samordning av tjenester for utsatte barn og
unge. Barne- og likestillingsdepartementet, 2009.

KS: Sammen for barn og unge. Bedre samordning for utsatte barn og unge. 2011.
Plan for tidlig innsats – oppvekst – Frøya kommune, 2013, med evaluering 2012
Plan for tidlig innsats – oppvekst – Frøya kommune, 2014, med evaluering 2013
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Vedlegg 3
Andel innvandrere i % av befolkningen 0-5 år, 1-5 år og 0-16 år. 2011 og 2012, Frøya og
sammenlignbare kommuner.

Andel innvandrere i % av befolkningen
30
25
20
15
10
5

Landet uten 1612 Hemne 1617 Hitra
Oslo
2011

Andel 1-5
Andel 0-16
Andel
Andel 0-5
Andel 1-5
Andel 0-16

Andel
Andel 0-5
Andel 1-5
Andel 0-16
Andel
Andel 0-5

Andel 1-5
Andel 0-16
Andel
Andel 0-5
Andel 1-5
Andel 0-16

Andel
Andel 0-5
Andel 1-5
Andel 0-16
Andel
Andel 0-5

0

1620 Frøya 1750 Vikna

2012

SørTrøndelag

Økn./Nedg.

Kilde: Nøkkeltallshefte 2013, Frøya kommune.

- HELHETLIG INNSATS FOR BARN OG UNGE I UTSATT SITUASJON -

58

Postadresse: Sandenveien 5, 7300 Orkanger
Hovedkontor: Statens hus, Orkanger
Tlf. 907 30 300 - www.revisjonmidtnorge.no

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Marit Wisløff Norborg
Arkivsaksnr.: 14/1109

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

KOMMUNEREFORMEN 2016

Forslag til vedtak:
1.

2.

Blant formannskapets medlemmer nedsettes det en strategisk styringsgruppe. Formannskapet
velger selv antall medlemmer. Rådmannen utpeker to administrative medlemmer inn i
styringsgruppen. Styringsgruppen konstituerer seg selv.
Rådmannen delegeres myndighet til å nedsette en administrativ prosjektgruppe som arbeider ut
i fra de bestillinger som kommer fra styringsgruppen.

Vedlegg:
1.
2.

Presentasjon fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Prosjektplan for gjennomføring av kommunereformen i Sør-Trøndelag.

Saksopplysninger:
Regjeringen har i kommuneproposisjonen 2015 presentert innholdet i kommunereformen. Her presenteres en
framdriftsplan som innebærer at kommunene fra august i år til mai 2016 skal ta stilling til hvem hver kommune
eventuelt vil slå seg sammen med. Våren 2015 skal reformen summers opp i en egen stortingsmelding. Når
Stortinget har behandlet denne meldingen vet vi hvordan de nye kommunegrensene blir og hvilke nye oppgaver
de nye kommunene skal få.
I 1995 vedtok Stortinget at alle endringer i kommunestrukturen skal bygges på frivillige sammenslåinger, det vil
si at alle involverte kommuner må være enige om å slå seg sammen, for å gjennomføre en
kommunesammenslåing. Denne premissen for endringer i kommunestrukturen er nå endret. I
kommuneproposisjonen 2015 heter det:
«I utarbeidelsen av beslutningsgrunnlaget for Stortinget vil det bli lagt til grunn at enkeltkommuner
ikke skal kunne stanse endringer som er ønsket og hensiktsmessige ut fra regionale og nasjonale
hensyn. I proposisjonen vil det dermed kunne foreslås sammenslåinger av kommuner som avviker fra
de lokale vedtakene».
Videre innfører regjeringen flere økonomiske virkemidler til de kommunene som slår seg sammen. Nye, større
kommuner får dekket engangskostnader på 20 til 65 millioner kroner og de får en reformstøtte på 5 til 30

millioner kroner. Hvor mye den nye kommunen får i støtte er avhengig av hvor mange kommuner som slår seg
sammen og hvor stor den nye kommunen blir.
Et flertall på Stortinget har sluttet seg til innholdet i kommunereformen, jf. Innst. 300 S 2013 – 2014.
Regional og lokale prosesser
Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt et oppdragsbrev til fylkesmennene om
kommunereformen. Her skriver de følgende:
«Statsråden vil over sommeren invitere alle landets kommuner til å delta i prosesser med sikte på å vurdere og å
avklare om det er aktuelt å slå seg sammen med nabokommuner».
«Regjeringen ønsker at Fylkesmannen skal ha en sentral rolle i gjennomføringen av reformen, og ser det som
ønskelig at Fylkesmannen samarbeider med KS regionalt om gjennomføringen. Flertallet i kommunal- og
forvaltningskomiteen uttrykker i Inns. 300 S (2013 – 2014) at de er positive til at Fylkesmennene og KS får
viktige roller i reformen. Det er et mål å sørge for gode og lokalt forankrede prosesser».
«Departementet vil peke på at flertallet i kommunal- og forvaltningskomiteen understreker at «det er viktig at
alle kommuner gjennomfører lokale prosesser knyttet til kommunereformen og melder tilbake innen fristen».
Videre understreker flertallet at «Fylkesmennene må følge opp de kommunene som ikke på eget initiativ tar
nødvendig lokal eierskap».
Faser i kommunestrukturprosessen:
1.

Oppstartfase fram til 1.
september

2.

Dialogfase fra september
2014 til februar 2015

3.

Utrednings- og
utviklingsfase – to spor

4.

Beslutningsfase i
kommunene 2015/vår
2016.

-

-

Avklaring av reformens innhold og verktøy.
Oppdragsbrev fra Regjeringen
Etablering av prosjektorganisasjon i fylket, dialog med KS og
nabofylker.
Oppstartkonferansen med kommunene.
Brev til kommunene om oppdraget.
Avklaringer av geografiske retningsvalg på bakgrunn av
tilrettelagt kunnskapsgrunnlag og prosesser i enkeltkommuner
og mellom kommuner.
Vedtak i kommunestyrene til 1. februar.
Gjennomføring av avgrensa konsekvensanalyser/utredninger
(utfra nasjonale mål og kriterier)
Forberedelse av sammenslåing.
To spor; a) kommuner som vil vedta sammenslåing innen høsten
2015 og b) kommuner som vil fatte vedtak våren 2016.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag anbefaler Frøya kommune følgende prosess:
-

At kommunene, og først og fremst politikerne, «tar ballen» og setter i gang konstruktive prosesser.
At kommunene identifiserer mulighetsrommet.
«Storkommunene våre» tar initiativ og ivaretar en regional rolle
Spørre seg først: Hvorfor og hva er viktig.

Konkret anbefaler Fylkesmannen at en må ta tak i følgende:
1.

Fremme sak til kommunestyret og få vedta en lokal prosjektorganisasjon.
a. Vesentlig med avsatt prosjektlederressurs som kan legge til rette og være kontaktperson.
b. Ha bredt sammensatt deltakelse (politikk, administrasjon, ansatte, samfunnsaktører).
c. Planlegge selve prosessen utover høsten og videre.

2.
3.

d. Avklare behov for kunnskapsgrunnlag.
Planlegge arbeidsprosess i høst/vinter og dialog innad i egen kommune og med nabokommuner/region.
Plan for innbyggerinvolvering.

Vurdering:
Skal kommunene være med å påvirke hvordan kommunekartet i Trøndelag skal se ut i framtiden bør vi delta
aktivt i den regionale og lokale prosessen som er varslet til å starte høsten 2014. Rammen for den regionale
prosessen beskrives i vedlagt prosjektplan.
Det vil uansett være et behov for å gjennomføre utgreiinger som grunnlag for de vedtakene hvert kommunestyre
skal gjøre om kommunesammenslåing i 2015 eller senest våren 2016.
Rådmannen anbefaler at det nedsettes en strategisk styringsgruppe bestående av politikere, rådmann og en ansatt
fra administrasjonen. Deretter anbefaler rådmann at det nedsettes en prosjektgruppe som arbeider med de
bestillinger som kommer fra styringsgruppen.

Rammene for gjennomføring av reformen i fylket
og for lokale prosesser
Oppstartskonferanse for kommunereformen
26. august 2014

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Alf-Petter Tenfjord

2

Vedtatt
prosjektplan i
KS fylkesstyre
26.08

Oppstartskonferansen
26. august

Oppfølgingsbrev til
kommunene uke 36/37:
• Mål
• Milepæler
• Forventninger til lokale
prosesser
• Tilbud fra FM og KS
Folk og2samfunn

Barnehage og
opplæring

Barn og foreldre

Helse og omsorg

Miljø og klima

Landbruk, mat og
reindrift

Kommunal styring

Plan og bygg

Samfunnssikkerhet
og beredskap

Fylkesmannens rolle
- Ansvar for igangsetting av disse prosessene, i samarbeid med
KS – i form av møter, seminarer og tilrettelegging av
faktagrunnlag
- Vurdere helhet i regionen og også se til at det legges opp til at
de igangsatte prosesser avsluttes innen våren 2016. « følge
opp de kommunene som ikke på eget initiativ tar nødvendig
lokalt lederskap».
- FM vil ha tett dialog med fylkesmenn i nabofylker for å
koordinere prosesser som går på tvers av fylkesgrenser
- «FM skal på selvstendig grunnlag høsten 2016 gjøre en
vurdering av de samlede kommunestyrevedtakene der det
legges vekt på helhet i regionen og fylket»
Folk og samfunn

Barnehage og
opplæring

Barn og foreldre

Helse og omsorg

Miljø og klima

Landbruk, mat og
reindrift

Kommunal styring

Plan og bygg

Samfunnssikkerhet
og beredskap
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Faser i kommunestrukturprosessen
1. Oppstartfase fram til 1. september 2014 -

2. Dialogfase fra september 2014 til
februar 2015

-

-

3. Utrednings- og utviklingsfase – to spor

-

Hovedinnhold
Avklaring av reformens innhold og verktøy.
Oppdragsbrev fra Regjeringen
Etablering av prosjektorganisasjon i fylket,
dialog med KS og nabofylker
Oppstartskonferanse med kommunene
Brev til kommunene – «oppdraget»
Avklaringer av geografiske retningsvalg på
bakgrunn av tilrettelagt kunnskapsgrunnlag og
prosesser i enkeltkommuner og mellom
kommuner
Vedtak i kommunestyrene til 1. februar

Gjennomføring av avgrensa
konsekvensanalyser/utredninger (utfra
nasjonale mål og kriterier).
- Forberedelse av sammenslåing
4. Beslutningsfase i kommunene 2015/vår - To spor; a) kommuner som vil vedta
2016
sammenslåing innen høsten 2015 og b)
Folk og samfunn
Barnehage og
Barn og foreldre
Helse og omsorg
Miljø og klima
Landbruk, mat og
Kommunal styring Plan og bygg
Samfunnssikkerhet
opplæring
reindrift
og beredskap
kommuner som vil fatte vedtak våren 2016.

Det aller viktigste nå (1)
• At kommunene, og først og fremst
politikerne, «tar ballen» og setter i gang
konstruktive prosesser
• At kommunene identifiserer
mulighetsrommet
• «Storkommunene våre» tar initiativ og
ivaretar en regional rolle
Folk og samfunn

Barnehage og
opplæring

Barn og foreldre

Helse og omsorg

Miljø og klima

Landbruk, mat og
reindrift

Kommunal styring

Plan og bygg

Samfunnssikkerhet
og beredskap

Det aller viktigste nå (2)
• Først spørre seg HVORFOR og HVA ER
VIKTIG
– Skape bærekraft de neste 50 årene
(velferdstjenester, samfunnsplanlegging,
lokaldemokrati og samfunnsutvikling).
– Det handler om Trøndelags slagkraft og
posisjon i fremtiden

Folk og samfunn

Barnehage og
opplæring

Barn og foreldre

Helse og omsorg

Miljø og klima

Landbruk, mat og
reindrift

Kommunal styring

Plan og bygg

Samfunnssikkerhet
og beredskap

Det vi konkret anbefaler å ta tak i nå
1. Fremme sak til første kommunestyremøte og få vedta
lokal prosjektorganisasjon
 Vesentlig med avsatt prosjektlederressurs som kan legge til
rette og være kontaktperson
 Ha bredt sammensatt deltakelse (politikk, administrasjon,
ansatte, samfunnsaktører)
 Planlegge selve prosessen utøver høsten og videre
 Avklare behov for kunnskapsgrunnlag

2. Planlegge arbeidsprosess i høst/vinter og dialog innad i
egen kommune og med nabokommuner/region
3. Plan for innbyggerinvolvering
Folk og samfunn

Barnehage og
opplæring

Barn og foreldre

Helse og omsorg

Miljø og klima

Landbruk, mat og
reindrift

Kommunal styring

Plan og bygg

Samfunnssikkerhet
og beredskap

Interessenter dere bør involvere
Media

Næringslivet

Lokalbefolkningen

Ansatte

Arbeidstaker
organisasjoner

Kommunen

Lag og
foreninger

Politikere
Andre
kommuner

Folk og samfunn

Barnehage og
opplæring

Barn og foreldre

Helse og omsorg

Miljø og klima

Landbruk, mat og
reindrift

Kommunal styring

Plan og bygg

Samfunnssikkerhet
og beredskap

Hva er gode løsninger?
Tilstrekkelig kapasitet
Relevant kompetanse
Tilstrekkelig distanse
Effektiv tjenesteproduksjon
Økonomisk soliditet
Valgfrihet
Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
• Høy politisk deltakelse
• Lokal politisk styring
• Lokal identitet
•
•
•
•
•
•
•

Kriterier rettet mot staten:
• Bred oppgaveportefølje
• Statlig rammestyring
9

• Hvordan ligger kommunen an
på disse punktene.
– I dag?
– Om 30-50 år?

• Unaturlige grenser?
• Spesielle forhold som er
viktig for min
kommune/region?

Arbeidsform for Fylkesmannen
• Helhetlig tilnærming i dialog med KS og
Vi vil lage en
fylkeskoordineringsgruppen
arena for
• Informasjon og fellesmøter
lokale
prosjektledere
• Tilbud om bistand til kommunene
• å komme til alle kommunestyrer høsten 2014
• Kunnskapsgrunnlag som alternativ til lokale utredninger
• Prosessveiledning
• Innbyggerundersøkelse
• Jevnlig dialog med departement, Fylkesmenn i nabofylker og
Distriktssenteret
• Fast kontakt med KS, Fylkeskommunen og Distriktssenteret
• Skjønnsmidler – støtte til prosessarbeid og særskilte problemstillinger
• Informere Sametinget
Folk og samfunn

Barnehage og
opplæring

Barn og foreldre

Helse og omsorg

Miljø og klima

Landbruk, mat og
reindrift

Kommunal styring

Plan og bygg

Samfunnssikkerhet
og beredskap

Mer informasjon….
www.kommunereformen.no
http://www.fylkesmannen.no/Kommunalstyring/Kommunereformen/

Folk og samfunn

Barnehage og
opplæring

Barn og foreldre

Helse og omsorg

Miljø og klima

Landbruk, mat og
reindrift

Kommunal styring

Plan og bygg

Samfunnssikkerhet
og beredskap
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Vedlegg

Folk og samfunn

Barnehage og
opplæring

Barn og foreldre

Helse og omsorg

Miljø og klima

Landbruk, mat og
reindrift

Kommunal styring

Plan og bygg

Samfunnssikkerhet
og beredskap

Økonomiske virkemidler i reformperioden
 Dagens virkemidler videreføres – med en litt annen
innretning enn i dag:
– Dekning av engangskostnader
– Reformstøtte
– Inndelingstilskudd

 I tillegg: helhetlig gjennomgang av inntektssystemet
– ses i sammenheng med reformen
Kilde: KMD

Folk og
13samfunn

Barnehage og
opplæring

Barn og foreldre

Helse og omsorg

Miljø og klima

Landbruk, mat og
reindrift

Kommunal styring

Plan og bygg

Samfunnssikkerhet
og beredskap
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Dekning av engangskostnader





Prosesskostnader til sammenslåing - erfaringstall
Bare fasen mellom vedtak og oppstart
Ønsker ikke kobling til infrastruktur
Kostnader antas å øke for hver kommune som inngår

Drift av nemd, lønn prosjektleder, tillitsvalgte, involvering av innbyggere, felles
kulturbygging, samordning IKT-systemer, informasjon, servicekontor

Folk og samfunn

Barnehage og
opplæring

Barn og foreldre

Helse og omsorg

Miljø og klima

Landbruk, mat og
reindrift

Kommunal styring

Plan og bygg

Samfunnssikkerhet
og beredskap

Reformstøtte
 Ny ordning («sammenslåingsgave»)

 Bare de som når minst 10.000 innbyggere får støtten.
– Statsråden varsler at dette tallet vil bli justert

 Stort sprang i sats fra 15.000 innbyggere.

Folk og samfunn

Barnehage og
opplæring

Barn og foreldre

Helse og omsorg

Miljø og klima

Landbruk, mat og
reindrift

Kommunal styring

Plan og bygg

Samfunnssikkerhet
og beredskap

Inndelingstilskuddet
• Dekker bortfall av basistilskuddet og
distriktstilskuddene over 20 år
•
•

Folk og samfunn

Nedtrapping siste 5 år
KS har laget simuleringsmodell

Barnehage og
opplæring

Barn og foreldre

Helse og omsorg

Miljø og klima

Landbruk, mat og
reindrift

Kommunal styring

Plan og bygg

Samfunnssikkerhet
og beredskap
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Godkjent av KS fylkesmøte 26.08.2014

PROSJEKTPLAN FOR GJENNOMFØRING AV
KOMMUNEREFORMEN I SØR-TRØNDELAG
2014-2017

Et flertall på Stortinget slutta seg 18. juni 2014 til Regjeringens forslag om
gjennomføring av en kommunereform i perioden 2014-2017. Fylkesmannen har
fått i oppdrag å være tilrettelegger og koordinator for prosessene, og KS er
forutsatt trukket inn og gitt en viktig rolle i gjennomføringen av reformen.
Denne prosjektplanen viser hvilke rammer som reformen i Sør-Trøndelag skal
følge. Planen skal forankres på oppstartsmøte med kommunene 26.08.14 og i KS
fylkesmøte samme dag. Planen vil ved behov bli revidert underveis i perioden i
dialog med kommunene. Planen er basert på at det er kommunene som har selv
ansvar for lokale prosesser, men det tas et felles fylkesgrep i fylket (koordinert
med nabofylkene) for å oppnå en helhet i regionen og hensiktsmessig
koordinering på tvers av kommunene av alle prosesser som skal gjennomføres.

1. MÅL OG RAMMER
1.1 Oppdrag og bakgrunn
Regjeringen la 14. mai 2014 fram kommuneproposisjonen 2015, som inneholdt
en meldingsdel om kommunereformen. Saken ble behandlet i Stortinget 18. juni,
der det ble gitt bred politisk tilslutning til at det er behov for endringer i
kommunestrukturen, målene for en reform og økonomiske virkemidler.
Prosessene skal startes opp høsten 2014.
Stortinget slutta seg til at Fylkesmannen skal ha en sentral rolle i
gjennomføringen av reformen. Regjeringens oppdragsbrev ble sendt til
Fylkesmennene 24.06.2014 (vedlagt). Fylkesmennene skal være tilretteleggere
og koordinator i prosessene. Det er forutsatt at KS trekkes inn i
gjennomføringsarbeidet. KS må i tillegg få mandat for sitt arbeid fra sine
medlemmer.
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1.2

Mål

Et bredt flertall på Stortinget har slutta seg til at det er behov for at det skjer
endringer i kommunestrukturen. Reformen skal legge til rette for at flere
kommuner slår seg sammen til større og mer robuste kommuner. Følgende
overordna mål er fastsatt for reformen:
 Gode og likeverdig tjenester til innbyggerne
 Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
 Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
 Styrket lokaldemokrati

1.3 Overordnede rammer:
Kommunalreformen består sett fra et nasjonalt perspektiv av fire deler:
a) Oppgaver; det ses på muligheten for desentralisering av oppgaver fra
fylkeskommunene, fra regional statsforvaltning og interkommunale
oppgaver.
b) Struktur; det er både kommune- og fylkesinndelingen som er til diskusjon,
men også inndelingen av statsforvaltningen.
c) Styring; det ses både på modeller/regelverk for intern organisering/styring
av kommuner, det ses på lovregulering av oppgaver oppgaver til
fylkeskommuner/staten/hovedstaden, det ses på prinsippene for statlig
styring av kommunene og det ses på rammene for styring av kommunal
forvaltning (kommunelov, særlover).
d) Finansiering; Det blir sett på finansiering av kommunene,
inntektssystemet skal gjennomgås i 2017 og det er lagt inn flere
virkemidler for omstilling/kompensasjon i selve reformgjennomføringen.
Dette vil til sammen danne rammene for prosjektet i Sør-Trøndelag. I tillegg er
følgende forhold viktige for prosessene i fylket:
 krav til tidsplan er fastlagt i Stortingets vedtak, jf pkt 4 under.
 økonomiske virkemidler er fastlagt fra Regjeringen.
 Fylkesmannen og KS skal samarbeide om opplegget for regionale
prosesser.
 Regionalt må Fylkesmannen og KS sette inn nødvendige ressurser i
form av økonomi og personressurser.
 Det skal leggs til rette for prosesser på tvers av fylkesgrenser der det
er ønske om det.
 Det er ikke ønskelig å gjennomføre tradisjonelle
sammenslåingsutredninger. Regjeringen vil tilrettelegge standardiserte
faktaoppsett som kommunene kan bruke, og vil ellers tilby også andre
verktøy (prosessveileder, spørreskjema) til bruk for å oppnå gode
prosesser. Fylkesmennene skal kunne vurdere å støtte utredning av
særskilte problemstillinger i et fylke.
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Andre viktige prinsipper som ligger til grunn for kommunalreformen:
 Videreutvikling av generalistkommunesystem med like grunnoppgaver
til alle kommuner. Dersom resultatet av lokale strukturprosesser blir en
svært heterogen kommunestruktur med kommuner av svært
varierende størrelse, er det sagt at spørsmålet om pålagt
interkommunalt samarbeid og oppgavedifferensiering hvor de største
kommunene kan få nye oppgaver blir aktualisert.
 Det er ønskelig med sterkere og mer geografisk funksjonelle
generalistkommuner både i distriktet og rundt storbyene
 Lange avstander og ønske om nærhet kan sikres gjennom lokalstyrer,
kommunedelsorganisering, lokale servicekontor og andre interne
organisasjonsløsninger.
 For å finne gode løsninger må det bl.a. tas hensyn til spredt
bosettingsmønster, reiseavstander og etablerte identitetsområder.

2. OMFANG OG AVGRENSING
-

-

-

Prosjektet skal sørge for at alle kommunene gjennomfører utredninger i
hht til Stortingets vedtak og Regjeringens mandat, og går gjennom
prosessen med diskusjon/vurdering/vedtak innen våren 2016.
Prosjektet varer fra høst 2014 til høst 2016.
I tillegg til sammenslutning av eksisterende kommuner, kan
grensejusteringer og oppdeling av kommuner være aktuelt. Stortinget har
også åpna for at fylkesgrensene kan vurderes.
Prosjektet vil danne grunnlaget for fylkesmannens egen
oppsummering/anbefaling til Regjeringen som skal gjøres høsten 2016.
I perioden 2017-2020 vil det komme en fase med gjennomføring av selve
kommunesammenslutningene, og dette vil kreve et eget prosjektarbeid.

3. ORGANISERING OG ROLLER
Kommunereformen forutsetter at hver enkelt kommune lager en
prosjektorganisasjon som får ansvaret for lokale prosesser i egen kommune, og
som samarbeider med nabokommunene og med fylkesprosjektet.
Fylkesprosjektet «kommunereformen i Sør-Trøndelag» har følgende organisering
og rollefordeling:
a) Oppdragsgiver: Regjeringen ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet
- Gir prosjektmandatet til Fylkesmennene, jf. brev av 24.06.2014.
- Skal motta underveisrapportering og sluttrapport fra Fylkesmennene og
oppsummere dette i en melding til Stortinget.
- Ansvar for følgeevaluering av reformen.
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b)
-

Prosjektansvarlig (PA): Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/fylkesmann Jørn Krog
Faglig og økonomisk ansvar for gjennomføring ihht Regjeringens oppdrag.
Påse samsvar mellom prosjektplan og mål/framdrift.
Leder av Fylkeskoordineringsgruppa.
Ansvar for ekstern kommunikasjon om prosjektet.
Sørger for klare rammer for PL.
Ansvarlig for prosjektets oppsummering og endelige anbefaling.

c)
-

Prosjektledelse (PL): Fylkesmannen i Sør-Trøndelag v/Alf Petter Tenfjord
Har et operativt ansvar for prosjektet.
Ansvar for prosjektplan og oppfølging av denne.
Følger opp kritiske suksessfaktorer.
Sørge for at PA gis et kvalitetssikret underlag ved beslutningspunkter og
møter med koordineringsgruppen.
Analysere sterke og svake sider, trusler og muligheter.

-

d) Prosjektmedarbeidere:
- Medarbeidere hos Fylkesmannen og KS, som bidrar inn i et
prosjektsekretariat ledet av PL.
- Klargjøring av tidsressurser som skal bidra inn i sekretariatet, skal skje i et
samarbeid mellom Fylkesmannen og KS.
- Enkeltressurser kan knyttes til sekretariatet etter behov.
e) Fylkeskoordineringsgruppe: Dette er en rådgivende gruppe for PA.
 Ledes av PA.
 Koordineringsgruppen består av fylkesstyret i KS, politisk valgte
ledere i fylkets regionråd (Trondheimsregionen, Fosen, Orkdal,
Værnes og Fjellregionen) og fylkesrådmannen.
 Gruppa skal bidra til å se helhet, koordinere interesser og samkjøre
prosesser fram mot 2016.
- Gruppa skal understøttes av prosjektsekretariatet, og kalles inn skriftlig
med sakliste og forslag til vedtak.
f)

Andre bidragsytere
Regjeringen har forutsatt at Kompetansesenteret for distriktsutvikling
(KDU) skal kunne bistå prosessveilederne i de enkelte fylkene, både om
erfaringer fra tidligere sammenslutninger og om råd når det gjelder
organisering av de lokale prosessene.

4. MILEPÆLER
Stortinget har slutta seg til følgende tidsplan som Regjeringen har foreslått:

5
Godkjent av KS fylkesmøte 26.08.2014

Disse milepælene danner rammene for prosessene i Sør-Trøndelag. Inndelt i
faser blir prosessen slik:
Faser i kommunestrukturprosessen
1. Oppstartfase fram til 1.
september 2014

-

2. Dialogfase fra september
2014 til februar 2015

-

3. Utrednings- og utviklingsfase
– to spor

-

4. Beslutningsfase i
kommunene 2015/vår 2016

-

Hovedinnhold
Avklaring av reformens innhold og
verktøy. Oppdragsbrev fra
Regjeringen
Etablering av prosjektorganisasjon i
fylket, dialog med KS og nabofylker
Oppstartskonferanse med ordførere
og rådmenn med forankring av
prosjektplan og milepæler
Avklaringer av geografiske
retningsvalg på bakgrunn av
tilrettelagt kunnskapsgrunnlag og
prosesser i enkeltkommuner og
mellom kommuner
Gjennomføring av avgrensa
konsekvensanalyser/utredninger
(utfra nasjonale mål og kriterier).
Forberedelse av sammenslåing
To spor; a) kommuner som vil
vedta sammenslåing innen høsten
2015 og b) kommuner som vil fatte
vedtak våren 2016.

Etter prosjektets avslutning skjer følgende:
a) Oppsummering fra Fylkesmannen og nasjonale vedtak høsten 2016/våren
2017.
b) Gjennomførings- og iverksettingsfase 2017 – 2020 ihht gjeldende
lovbestemmelser om kommunesammenslåinger/grensejusteringer.
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5. RISIKOANALYSE
Følgende faktorer er viktig å ha en løpende vurdering av status for, og kunne
sette inn avbøtende tiltak:
- Samarbeidet mellom Fylkesmannen og KS må fungere godt for å lykkes.
 Vi må tilrettelegge gode arenaer for kommunene å diskutere på, og
tilby bistand både til kunnskapsgrunnlag og prosesser.
 Kommunereformen må gis systematisk og gjentatt oppmerksomhet
på fellesarenaer.
 Vi må være tilstede ute i hver enkelt kommune og regionrådene.
- Vi må få mobilisert hver enkelt kommuneledelse, og bidra til en god
rolledeling mellom politikere og administrasjon.
 Vi må unngå at det blir «rådhusorientering» og at man heller er
opptatt av kvalitet/bærekraft i tjenesteproduksjon, og styrking av
kommunenes funksjoner som samfunnsutviklere og som arena for
lokaldemokrati.
 Vi må få fram at dette først og fremst er en politisk oppgave, som
krever lederskap, mot og kløkt.
 Vi må unngå at det blir for stort utredningsfokus.
- Det er ønskelig med en åpen og mulighetsorientert debatt.
 Vi må bidra til at kommunene ser langt nok fram i tid. Løsningene
som nå velges skal stå seg og dekke innbyggernes behov minst i de
neste 50 åra.
 Vi må peke på mulighetene og hvordan offentlig forvaltning kan
bidra til et slagkraftig og konkurransedyktig Trøndelag.
 Vi må bidra til å fokusere på samspill og samhandling, heller enn
makt og motmakt.
- Ansatte i kommunene og aktører innenfor næringsliv og andre sentrale
samfunnsaktører regionalt og kommunalt, må trekkes aktiv inn.
- Informasjon, formidling og kontakt med media må vies særskilt
oppmerksomhet.
- Både i hver enkelt kommune og på fylkesnivå, må det settes av
nødvendige økonomiske og personellmessige ressurser til å legge til rette
for gode prosesser og kunnskapsgrunnlag.
- Vi må sikre et helhetlig perspektiv både i eget fylke og sammen med
nabofylkene
 Sikre parallelle løp i kommuneprosessene.
 Sikre samordning over fylkesgrensene.
 Prosessen blant kommunene i Trondheimsregionen er en sentral
premiss for prosessen/resultatet i de andre kommunene i begge
Trøndelagsfylkene.
 Prosessen som tilrettelegges fra fylkesperspektivet, må hele tiden
ha god forankring i kommunen, være kvalitetssikret og ta opp i seg
behovet for endring.
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6. GJENNOMFØRING
2.1 Kunnskapsgrunnlag og vurderingskriterier
Det er ikke mulig å utrede seg fram til et «rett» svar på kommunereformen. Det
er imidlertid nødvendig å ha et kunnskapsgrunnlag både for å se
utfordringsbildet/behovet for reform, kunne vurdere ulike alternativer for
sammenslåing og se konsekvenser/muligheter av dette.
Departements/fylkesnivået vil bistå kommunene med verktøy til dette, veiledere
til prosessgjennomføring og verktøy til bruk i innbyggerdialog. Fylkesmennene
skal vurdere å gi støtte til dette, utover det som stilles til rådighet fra sentralt
hold.

Et sentralt utgangspunkt for hva man trenger kunnskaper om og hvordan
situasjonen i dag og framover konkret skal vurderes i ulike kommuner, er
ekspertutvalgets kriterier for god kommunestruktur. Disse er viktig for å kunne
analysere/vurdere krav til robusthet i befolkningsgrunnlag, kompetanse og
kapasitet, og hva som skal til for at en kommune ivaretar sine
roller/oppgaveløsning:
a) Kriterier for kommunene
1. Tilstrekkelig kapasitet
2. Relevant kompetanse
3. Tilstrekkelig distanse
4. Effektiv tjenesteproduksjon
5. Økonomisk soliditet
6. Valgfrihet
7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
8. Høy politisk deltakelse
9. Lokal politisk styring
10.Lokal identitet

b) Kriterier for staten:
1. Bred oppgaveportefølje
2. Statlig rammestyring
Disse kriteriene vil bli mye brukt og blir dermed sentrale i diskusjonene i SørTrøndelag. Kriteriene er utdypet i vedlegg 2.

8
Godkjent av KS fylkesmøte 26.08.2014

6.2 Aktiviteter i prosjektet
Fase 1: Oppstartfase fram til 1. september 2014
Tiltak

Beskrivelse

Tidspunkt

Ansvar

Etablere fylkesprosjekt



Avklare roller ihht oppdragbrev fra
Regjeringen
Etablere prosjektorganisasjon
Prosjektplan inkl. valg av tilnærming,
konkretisere rammebetingelser
Forberede faktagrunnlag (herunder
vurdere et debatthefte og hvilke
problemstillinger som ev skal utredes for
mange/alle kommuner) og
prosessverktøy
Dialog med nabofylker om samordning
av prosesser (møte med hvert enkelt
fylke)
Etablering av fylkeskoordineringsgruppe
Forankring hos kommunene /KS (KS har
styremøte 18.08, rådmannsutvalg 19.08
og fylkesmøte 26.08)
For rådmenn/ordførere/opposisjonsleder

Så mye som
mulig før 1.
september

FM i dialog
med KS

Konkretisere oppdraget og
forventningene til lokale/regionale
prosesser og organisering
Klargjøre tilbud om støtte fra
fylkesnivået til kunnskapsgrunnlag,
saksgrunnlag og selve prosessarbeidet
Milepæler og framdrift
Delta på forespørsel hos alle kommuner
og regionråd
Særskilt fokus på sikring av samordning
med og innad i Trondheimsregionen

Sendes ut etter
26. august










Oppstartskonferanse for
reformarbeidet
Oppdragsbrev til
kommunene






Dialog med kommunene



KS

26. august

FM i dialog
med KS

Møter juniaugust
21-22/8

Fase 2 – første dialog - fra september 2014 til februar 2015

Tiltak

Beskrivelse

Tidspunkt

Etablere lokale/regionale
prosesser



September

Støtte til kommunene

Hver enkelt kommune forutsettes å ha en
prosjektorganisasjon, bredt sammensatt
politisk/administrativt og med en forankra
mandat/plan for
organisering/ressurser/involvering/kommunika
sjon. Klargjøring av kunnskapsgrunnlag
 Prosessen i enkeltkommuner og hos naboer må
samkjøres.
 Diskusjoner/prosesser skal ende ut i
kommunestyrevedtak om geografisk
retningsvalg, behov for kunnskap mv
 FM og KS har møter med hver enkelt
kommune og vil delta i

Bestilling til
kommunene
kommer
September og
oktober

Ansvar
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kommunestyrer/regionråd

 Klargjøring av kunnskapsgrunnlag og krav til
robusthet





Forankring og
orientering
Informasjon og
kommunikasjon



Klargjøre samarbeid med statsetatene
Møte på fylkesplan med fagforeninger
Møte med sentrale næringslivaktører
Det må lages en kommunikasjonsstrategi inkl
innbyggerdialog
Eget møte med media på landsdelsnivå (Nrk
og Adresseavisen)

Snarest etter
26. august
Snarest etter
26. august

Fase 3 – Utrednings- og utviklingsfase
Tiltak

Beskrivelse

Tidspunkt

Ansvar

Avklaring av oppgaver
for kommunene



Våren 2015

Regjeringen

Tidspunkt

Ansvar




Begrenset
utredningsarbeid lokalt
og regionalt



Avklaring gjennom ekspertutvalg og framlegg
fra Regjeringen til Stortinget
Utredninger om regionnivå foretas på
nasjonalt nivå
Gjennomføre analyser/utredninger utfra
kommunenes beslutninger om geografisk
samarbeidsretning, samt problemstillinger som
er fylkesdekkende/dekkende for mange
kommuner
Forberedelse av sammenslåing for kommuner
som ønsker å fatte vedtak om sammenslåing
allerede høsten 2015


Fase 4 – Beslutningsfase høsten 2015-våren 2016
Beskrivelse

Tiltak
Beslutninger i
kommunestyrene




På grunnlag av framlagt sak om
sammenslutning
To faser, enten vedtak høsten 2015 eller våren
2016

Høsten 2015
og våren
2016



7. RAPPORTER
-

-

Statusrapporter for fylkesprosjektet vil bli utarbeidet til
fylkeskoordineringsgruppen og gjort tilgjengelig på Fylkesmannens
hjemmeside.
Sluttrapport fra Fylkesmannen høsten 2016

8. Økonomi og ressurser
 Fylkesmannen får tilført ressurser til en prosessveileder i hvert enkelt
fylkesmannsembete i prosjektperioden. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag vil ha
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en prosjektleder i dette arbeidet, men vil bruke flere interne ressurser til
selve arbeidet.
 Regjeringen har satt av nasjonale midler til kommunereformen, som KS kan
søke om midler fra.
 Fylkesmannen kan be Kompetansesenteret for distriktsutvikling bistå
prosessveilederne.
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Vedlegg 1: Oppdragsbrev til Fylkesmennene
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Vedlegg 2: Ekspertutvalgets kriterier

1. Tilstrekkelig kapasitet
Kommunene må ha en tilstrekkelig kapasitet både faglig og administrativt for å kunne løse
oppgavene på en effektiv og god måte. Tilstrekkelig kapasitet henger nært sammen med
tilgang til relevant kompetanse. Å få én stilling med god fagkompetanse vil ikke gi
grunnlaget for et godt fagmiljø. Til det trenger man også kapasitet til å behandle en viss
mengde saker, ha god kontroll og oversikt, og til å utvikle fagområdene.
2. Relevant kompetanse
I tillegg til tilstrekkelig kapasitet, er også relevant kompetanse avgjørende for å sikre sterke
fagmiljøer og en god administrasjon. Dette innebærer også at det må være en bredde i
kompetansen. Manglende kapasitet og kompetanse er også fremhevet som utfordringer for
at kommunen skal ivareta sine roller som samfunnsutvikler og myndighetsutvikler. Innenfor
kommunens rolle som demokratisk arena kan en kommunal administrasjon med
kompetanse og kapasitet til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de folkevalgte bedre
den politiske styringen og utnytte det lokalpolitiske handlingsrommet. Av hensyn til
lokaldemokratisk styring er det avgjørende at kommunen selv kan sikre tilstrekkelig
kapasitet og kompetanse og ikke er avhengig av samarbeid eller hjelp fra andre.
3. Tilstrekkelig distanse
Kommunene må ha en slik størrelse at det er tilstrekkelig distanse mellom saksbehandler og
innbyggerne. Dette for å sikre likebehandling og at det ikke tas utenforliggende hensyn i
myndighetsutøvelsen, samt at innbyggerne sikres de rettigheter de har etter loven. I tillegg
skal habilitetsreglene sikre tilliten til kommunene og beskytte den enkelte saksbehandler
mot utidig press.
4. Effektiv tjenesteproduksjon
Større kommuner vil legge bedre til rette for økt rammestyring fra statens side og dermed
økt mulighet for å tilpasse tjenestetilbudet til lokale forhold. Større kommuner kan gi bedre
utnyttelse av potensielle stordriftsfordeler. Bosettingsmønsteret i kommunen og hensynet
til innbyggernes ønske om nærhet til tjenestene kan gjøre det vanskelig å hente ut
stordriftsfordeler på alle tjenester i kommunen. Men det vil trolig være
effektiviseringsgevinster på enkelte områder – slik som i den overordnede styringen og
planleggingen i sektoren.
5. Økonomisk soliditet
En viktig forutsetning for at kommunene skal kunne tilby sine innbyggere gode
velferdstjenester er at kommunene har god kontroll på økonomien og kan håndtere
uforutsette hendelser. Kommuner med sunn økonomi, som sørger for å ha et økonomisk
handlingsrom, kan i større grad håndtere uforutsette hendelser uten at det får direkte
konsekvenser for tjenestetilbudet til innbyggerne. Små kommuner er mer sårbare enn
større kommuner i slike situasjoner, fordi de har et mindre budsjett å omdisponere
innenfor.
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6. Valgfrihet
Innbyggerne vil i større grad kreve flere valgalternativer innenfor tjenestene. Større
kommuner kan tilby en større bredde i tilbudet til sine innbyggere, som vil være vanskelig å
tilby i små kommuner.
7. Funksjonelle samfunnsutviklingsområder
Kommunene må ha en inndeling som er mest mulig funksjonell for de områder det er
nødvendig å se i sammenheng for å sikre helhetlige løsninger, særlig på areal- og
transportområdet. De siste tiårene har det vært en vedvarende regional integrasjon
gjennom pendling og tettstedsutvikling, slik at kommunene i stadig mindre grad utgjør en
funksjonell enhet. Denne utviklingen vil fortsette. Særlig i byområder gjør behovet for mer
funksjonelle samfunnsutviklingsområder at kommunene bør vurdere sammenslåing.
Erfaring tilsier at kommunene hver for seg har sterke insentiver for å ivareta egne behov og
at de felles løsningene ikke blir optimale, verken i planleggingen eller i implementeringen av
planene. I mindre sentrale strøk vil kriterier som kapasitet og kompetanse om
samfunnsutvikling være viktigere når kommunesammenslåing skal vurderes.
8. Høy politisk deltakelse
Det er viktig å ha et aktivt lokaldemokrati med valgmuligheter både i forbindelse med
stemmegivningen og at innbyggerne har mulighet til å få sin stemme hørt mellom valgene.
Større kommuner legger i dag i større grad til rette for deltakelse mellom valgene, og de har
oftere ulike former for medvirkningsorgan. På noen indikatorer scorer de minste
kommunene høyest – valgdeltakelsen ved lokalvalg er størst i de minste kommunene og
flere innbyggere i små kommuner har vært i kontakt med ordfører enn i større kommuner.
Men analyser viser at for noen av disse indikatorene har resultatet mer å gjøre med
kjennetegn ved innbyggerne enn at kommunen er liten.
9. Lokal politisk styring
Det er avgjørende for lokal politisk styring at den kommunale administrasjonen har
nødvendig kompetanse og kapasitet til å utarbeide gode beslutningsgrunnlag for de
folkevalgte. Kommunene bør ha mulighet for en hensiktsmessig lokal organisering og
prioritering, og ikke være nødt til å organisere sin tjenesteproduksjon i interkommunale
ordninger for å levere lovpålagte velferdstjenester.
10.Lokal identitet
Det er etter utvalgets vurdering to dimensjoner som spiller inn på dette området, og som
kommunene bør vurdere i spørsmålet om sammenslåing: opplevd tilknytning til et område
og felles identitet med andre områder. Antakelsen om at noe av dagens nærhet vil forsvinne
ved større kommuner, enten det gjelder til kommunehuset, lokalpolitikerne eller tjenester,
vil med stor sannsynlighet bli opplevd som problematisk og utfordrende av de berørte
innbyggerne. En slik opplevelse vil kunne bli forsterket dersom dagens politiske og
administrative system ikke tilpasses nye forutsetninger. Resultatet vil kunne bli et svekket
lokalt demokrati. Utvalget tar også som utgangspunkt at det vil være lettere å gjennomføre
sammenslåinger med kommuner som i stor grad opplever å ha interkommunal identitet,
enn mellom kommuner som ikke har det.
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11.Bred oppgaveportefølje
Utvalget mener at det er sentralt at kommunene fortsatt har ansvar for en bred
oppgaveportefølje. Utvalget tar til følge signalene fra regjeringen om at nye robuste
kommuner skal tilføres flere oppgaver, og mener i utgangspunktet at flere oppgaver under
lokalpolitisk kontroll vil kunne styrke lokaldemokratiet. Etter utvalgets oppfatning er
imidlertid det sentrale for kommunens ivaretakelse av sin rolle som demokratisk arena at
kommunene allerede i dag ivaretar betydningsfulle oppgaver.
12.Statlig rammestyring
Etter utvalgets vurdering er det viktig at den statlige styringen blir avpasset slik at det lokale
demokratiske handlingsrommet tillater at lokale preferanser i størst mulig grad blir
bestemmende for hvordan tildelte oppgaver ivaretas, og for fordelingen av ressurser
mellom ulike oppgaver. En kommunestruktur med større og mer robuste kommuner vil
etter utvalgets vurdering redusere dagens behov for detaljert statlig styring.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Jon Birger Johnsen
Arkivsaksnr.: 14/594

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Eldrerådet
Formannskapet
Kommunestyret

2. GANGS BEHANDLING - GODKJENNING AV PLANPROGRAM FOR
KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL 2015 - 2027

Vedtak:
Forslag til vedtak:
Frøya kommunestyre fastsetter «Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Frøya
kommune 2015 – 2027» med følgende endringer:
1. I kolonnen for utfordringer under punkt 7.3, innsatsområde; Samfunn, tas
«Trafikksikkerhet» med som et eget punkt.
2. I kolonnen for utfordringer under punkt 7.3, innsatsområde; Samfunn, tilføyes
følgende punkt: «Fokus på tiltak som øker trafikksikkerheten.»
3. Helt til slutt i kapittel 2.3 tilføyes følgende: «Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i
2011, og er ikke foreslått rullert i inneværende kommunestyreperiode. Kommende
planstrategi må ta stilling til når kommuneplanens arealdel skal rulleres.»
4. Avsnittet om «Felles fylkesplan for Trøndelag» under punkt 3.2, tas bort.
5. Det tas inn et avsnitt om «Regional Strategi for Arealbruk 2014 – 2024», under punkt
3.2.
6. Under punkt 3.2 tilføyes referansen www.rostrondelag.no som fotnote. I punkt 7.3, i
kolonnen for innsatsområde samfunn, under utfordringer tilføyes følgende: «Den
kommende rulleringen av Risiko og Sårbarhetsanalysen for Frøya vil identifisere
utfordringer knyttet til dette. De overordnede føringene må innarbeides i den
kommende samfunnsdelen til kommuneplanen.» Følgende tilføyes tilsvarende under
muligheter: «Den kommende rulleringen av Risiko og Sårbarhetsanalysen for Frøya
vil identifisere muligheter knyttet til dette. De overordnede føringene må innarbeides
i den kommende samfunnsdelen til kommuneplanen.»
7. I punkt 7.3 under innsatsområde «samfunn» tilføyes det et eget punkt under
muligheter: «Det utarbeides en helhetlig strategi for fritidsbebyggelse.»
8. I punkt 7.3 under innsatsområde «samfunn» tilføyes det et eget punkt under
«utfordringer»: «Vil satsningen på å styrke sentrumsutviklingen på Sistranda gå på
bekostning av grendene/ øyrekka?». I samme punkt under «muligheter» tilføyes
følgende punkt: «Hvordan styrke grendene/ øyrekka samtidig med at sentrum
styrkes?»

9. I punkt 7.3 for innsatsområde «næring», under «utfordringer» tilføyes:
«Interessekonflikter knyttet til bruk av arealressurser i sjø (akvakultur, farled, fiske,
fritid, turisme, og vern). En økt utvikling innenfor akvakultur, vil forsterke dette.»
Under muligheter tilføyes følgende: « Avklare interessekonflikter i sjø på et
overordnet nivå.»
10. I punkt 7.3 for innsatsområdet «samfunn», under utfordringer tilføyes:
«Befolkningsveksten på Frøya er skjevt fordelt – Øyrekka trues av avfolkning!»
Under muligheter tilføyes: «Fokus på tiltak i øyrekka for å snu den negative
befolkningsutviklingen.»

Vedlegg:
1. Uttalelse fra Kystverket, datert 2.7.14.
2. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 14.7.14.
3. Uttalelse fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune, datert 15.08.14.
4. Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 15.08.14.
5. Uttalelse fra Sjønhals Kretslag, datert 18.8.14
6. Uttalelse fra Eldrerådet, saknr 14/14, møtedato 18.8.14.
7. Høringsversjon; Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel Frøya kommune
2015-2027.
8. 2. Høringsutkast (De foreslåtte endringene er tatt inn. Disse er gulet ut).

Saksopplysninger:
Kommunal planstrategi for Frøya kommune har vedtatt revisjon av kommuneplanens
samfunnsdel.
Formålet med kommuneplanens samfunnsdel:
Kommuneplanens samfunnsdel skal være en langsiktig plan som forteller oss hvordan vi skal
skape et best mulig samfunn for oss og for de som kommer etter oss. Planen skal ha en bred
samfunnsmessig tilnærming og skal trekke de lange linjene for å oppnå ønskede målsettinger.
Langsiktige utfordringer skal belyses spesielt og planen skal vise hvordan vi har tenkt å møte
disse. Planen vil fungere som styringsverktøy for kommunen sin helhetlig planlegging og vil
danne grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Styringsverktøyet skal
bidra til økt forutsigbarhet og tydelighet i dialogen med omverdenen, både lokalt og
regionalt. Samfunnsdelen skal ha et planperspektiv på minimum 12 år, men bør også ta for
seg utviklingstrekk som strekker seg utover dette. Samfunnsdelen skal også ha en
handlingsdel som angir hva som skal prioriteres av tiltak i de 4 første årene av planperioden.
Handlingsdelen skal revideres årlig.
Føringer for planarbeidet:
Plan og bygningsloven (PBL)
Kap.4 – Planprogram
Som grunnlag for kommuneplanarbeidet skal det utarbeides et planprogram. Planprogrammet
utarbeides som et ledd i oppstart og varsling av kommuneplanarbeidet, og skal ligge til grunn
for det videre arbeidet med planen. Hensikten med planprogrammet er «å gjøre rede for
formålet med planarbeidet, planprosessen med frister og deltagere, opplegget for
medvirkning, spesielt i forhold til grupper som antas å bli særlig berørt, hvilke alternativer

som vil bli vurdert og behovet for utredninger» (§ 4-1). Planprogrammet skal sikre tidlig
medvirkning om sentrale trekk ved planen. I høringsperioden for planprogrammet (minimum
6 uker) åpnes det for innspill til innholdet i kommuneplanen.
Kap. 11 – Kommuneplan:
Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale mål, interesser og
oppgaver, og bør omfatte alle viktige mål og oppgaver i kommunen. Den skal ta
utgangspunkt i den kommunale planstrategien og legge retningslinjer og pålegg fra statlige
og regionale mydigheter til grunn.
Plan- og bygningsloven legger de ytre rammene for hvordan planprosessen skal foregå. Den
har blant annet bestemmelser for hvilke krav som stilles til medvirkning og hvilken
høringsprosess planen skal ha. Det er ikke satt noen direkte krav om hvilket innhold planen
skal ha, men at «samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier
for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon».
Samfunnsdelen skal «ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire
påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplan etter kommuneloven § 44 kan
inngå i handlingsdelen».
Statlige og regionale føringer:
Planarbeidet må forholde seg til en rekke føringer og retningslinjer fra statlige og regionale
myndigheter, som må legges til grunn i det videre arbeidet.
Frøya Formannskap vedtok i sak 14/ 594 å varsle oppstart av arbeidet med kommuneplanens
samfunnsdel for 2015 – 2017 og forslag til planprogram ble sendt på høring og lagt ut til
offentlig ettersyn. Høringsfristen ble satt til 18.08.2014. Saken ble annonsert 23.06.14 i
henhold til plan- og bygningslovens krav, og utsendt til berørte parter i brev 26.06.14 og per
mail 30.06.14.
Det kom inn totalt 6 innspill/ merknader til planprogrammet:
Høringspart

Merknad/ innspill

Kystverket

«Kystverket har ingen merknader til forslag til
planprogram, men ber om å bli holdt orientert
om den videre planprosessen.»

Statens
vegvesen

«… Vi savner at kommunen i sin plan nevner det
å etablere gang- og sykkelveier på veistrekninger
som har stor trafikkmengde, i sammenheng med
stimulering til boligbygging…»
«Vi anbefaler Frøya kommune om å utvikle en
trafikksikkerhetsplan som må inneholde de
nødvendige vurderinger og ivareta eventuelle
forholdsregler.»
«Under pkt 2.3 formål med planarbeidet står det
bl.a. at… ønsket samfunnsutvikling skal være
styrende for hvordan arealressursene brukes.
Samfunnsdelen til kommuneplanen vil derfor ha
en sentral plass når arealdelen til

Sør-Trøndelag
Fylkeskommune

Rådmannens vurdering/
kommentar
Kystverket vil på lik linje
med andre myndigheter bli
holdt orientert i
planprosessen.
Dette fokuset bør innarbeides
i punkt 7.3 under tema
«samfunn». (1 og 2)
Det jobbes med å ferdigstille
en trafikksikkerhetsplan for
Frøya i løpet av oktober
2014.
Det sittende kommunestyret
etter valget i 2015 må ta
stilling til dette gjennom
planstrategien som skal være
vedtatt senest ett år etter at

kommuneplanen skal rulleres.»
«Lenger oppe sies det om arealdelen… skal ikke
rulleres i denne omgang. Det er greit, men en
kort begrunnelse om hvorfor – hadde gjort seg,
eller kanskje aller helst et par ord om når
kommunen ser for seg en slik rullering. Dette er
så langt vi kan se heller ikke nevnt i den
kommunale planstrategien.»
«Regional planstrategi 2013-2015 erstatter
«Felles fylkesplan 2009-2012»… Avsnittet om
Felles fylkesplan på side 8 kan dermed utgå.»
«Regional Strategi for Arealbruk ble vedtatt av
fylkestinget 17.6.2014 og bygger på Nasjonale
forventninger til regional og kommunal
planlegging og gir en oversikt over viktige
gjeldende føringer og prinsipper når det gjelder
arealbruk.»

Fylkesmannen i
Sør-Trøndelag

«I tråd med den nasjonale politikken er det et mål
å bidra til bolyst og næringsutvikling i et
bærekraftig Sør-Trøndelag. Strategien er ikke
juridisk bindende, men gir føringer for
fylkeskommunens politikk og signaler til andre
aktører.»
Samfunnssikkerhet:
Det er bra at kommunen har satt av et eget punkt
til risiko og sårbarhet i kommuneplanen. Det er
viktig å forankre den helhetlige risiko- og
sårbarhetsanalysen til kommunen også i
kommuneplanens samfunnsdel. I den
omhandlende delen er det kun vist til
Fylkesmannen og ROS Trøndelag. Planen det
vises til har en annen referanse enn oppgitt.
Korrekt nettadresse er www.rostrondelag.no.
Dette punktet i samfunnsdelen burde tatt for seg
kommunens ROS-analyse og hvordan kommunen
ser for seg utfordringer for egne innbyggere samt
hvordan kommunen ser på og kunne være tilstede
for innbyggerne i gitte senarioer. Det bør også
være en sammenheng mellom Fylkets ROSanalyse og kommunens ROS-analyse.
Det savnes i avsnittet en synliggjøring av de
strategier kommunen har lagt for å redusere
risiko og sårbarheter som kommer av den
helhetlige risiko- og sårbarhetsanalysen
kommunen skal ha, samt hvilke utfordringer
kommunen identifiserer som størst. Innholdet i
avsnittet synes ikke å gjenspeile kommunens
helhetlige arbeid med risiko og sårbarhet.
Landbruk og bygdeutvikling
I planprogrammet er det fokus på Frøya som

det nye kommunestyret er
satt.
Teksten under punkt 2.3 kan
endres for å klargjøre dette.
(3)

Avsnittet om Felles
fylkesplan tas bort. (4)
Det tas inne et avsnitt om
«Regional Strategi for
Arealbruk», som plasseres
under kapitlet 3.2; Regionale
føringer. (5)

Referansen til nettadressen
tilføyes.
Frøya kommune er i ferd med
å rullere eksisterende ROSanalyse. Denne ble sist
vedtatt i 2010. De
overordnede føringene for
den kommende ROSanalysen vil bli innarbeidet i
samfunnsdelen til
kommunplanen. Teksten i
punkt 7.3 under tema
samfunn endres for å
klargjøre dette. (6)

Innarbeides i
kommuneplanens

næringskommune, herunder satsing på reiseliv og
ivaretagelse av landbruksnæringen. Det er en
utfordring for husdyrbruket på Frøya å ta vare
på melkeproduksjonen, men samtidig er
kommunen stor på villsau. Samlet sysselsetting
og omsetning viser at lammekjøttproduksjon er
viktig innen jordbruksproduksjon. Frøya har
videre en god andel økologisk jordbruksareal og
økologisk sauehold. Fylkesmannen mener det er
viktig at samfunnsdelen har fokus på dette og tar
opp fremtidig jordbruksproduksjon og satsing på
økologisk landbruk. Videre vil samarbeid mellom
reiseliv, friluftsliv og landbruk være viktig.
Miljøvern:
For Frøya kommune vil vi anbefale at det
utarbeides en friluftslivsplan. I tillegg bør det
utarbeides en helhetlig strategi for
fritidsbebyggelse basert på kunnskap om hva
kommunen har av friluftsareal (bl.a tilgjengelig
strandsone, tettstedsnære friområder m.m.). Når
det gjelder strandsone/ kystsone er det laget en
interkommunal kystsoneplan der Frøya er med.
Planen tar ikke for seg utbygging til bolig- og
fritidsformål. Fylkesmannen anbefaler at det i
forbindelse med rullering av arealdelen gjøres en
helhetlig kartlegging av strandsonen for å se på
hva som er nedbygd, hva som er tilgjengelig for
allmenheten og hva som ikke er tilgjengelig på
grunn av privatisering, landbruk, topografi m.m.
Først da er det mulig å legge til rette for en
helhetlig, kunnskapsbasert strandsoneforvaltning
som omhandler både bruk og vern.

Sjønhals
Kretslag

«Styret i Skjønhals Kretslag har sett gjennom
planprogrammet og har merket seg bl.a. de 4
satsningsområder.
«Vi mener at også «BOSETTING/
BOSETTINGSMØNSTER» må være med her og
ber om at dette tas inn.
Vi imøteser senere behandling av selve
samfunnsdelen i kommuneplanen for 2015/
2027.»

Eldrerådet

«Eldrerådet ber om at også «Bosetting» tas inn i
de 4 temaområdene i planprogrammet. Vi

samfunnsdel.

Eksisterende friluftslivsplan:
«Kommunedelplan for
Friluftsliv i Frøya kommune»
er fra 1995. I gjeldende
planstrategi ble denne
foreslått rullert i 2012/ 2013.
Dette er ikke gjennomført, og
bør derfor prioriteres.
Som et ledd i arbeidet med
samfunnsdelen til
kommuneplanen bør det
utarbeides en helhetlig
strategi for fritidsbebyggelse,
som fylkesmannen påpeker.
(7)
En helhetlig kartlegging av
strandsonen slik
fylkesmannen foreslår, vil bli
vurdert i forkant av
rulleringen av
kommuneplanens arealdel.
Med dette så ønsker Sjønhals
Kretslag å sette fokus på at
det skal være mulig for alle
som ønsker det, å bosette seg
i utkantene på Frøya. I dette
ligger et ønske om at også
grendene rundt omkring på
Frøya utvikles i takt med
resten av samfunnet.
Gjennom dette planarbeidet
kan vi dermed forsøke å
avklare hvordan Frøya kan
styrke sin sentrumsutvikling,
uten at dette går på
bekostning av grendene. (8)
Eldrerådets uttalelse sikter til
det samme som omtales

imøteser senere behandling av selve
samfunnsdelen i Kommuneplanen for 2015 –
2027.»

under uttalelsen fra Sjønhals
Kretslag. Sentrumstvikling
må ikke gå på bekostning av
grendene. Er det en
utfordring/ trussel for
grendene at vi satser på
sentrumsutvikling? (8)

Prosjektgruppa har også gjennomgått høringsforslaget, og har følgende innspill:
1. Innsatsområdet «Beredskap»fjernes fra fokusområde Natur, Miljø og Klima. Dette
erstattes av et eget punkt som går på rullering av ROS-analyse under innsatsområde
samfunn (pnkt 6 i forslag til vedtak).
2. I punkt 7.3 for innsatsområde «næring», under «utfordringer» bør det nevnes
interessekonflikter knyttet til bruk av arealressurser i sjø (fiske, akvakultur, turisme,
farleder, vern). Under «muligheter» bør det tilføyes; «Avklare interessekonflikter i sjø
på et overordnet nivå.» (pnkt 9 i forslag til vedtak).
3. I punkt 7.3 for innsatsområdet «samfunn», under utfordringer bør det nevnes:
«Befolkningsveksten på Frøya er skjevt fordelt – Øyrekka trues av avfolkning!»
Under muligheter bør det tilsvarende nevnes: «Fokus på tiltak i øyrekka for å snu den
negative befolkningsutviklingen.» (pnkt 10 i forslag til tiltak).
Vedleggene 1- 6 består av uttalelsene som er kommet inn. Vedlegg 7 er høringsforslaget til
planprogrammet. I vedlegg 8 er de endringene som er foreslått satt inn (merket med gult),
slik at man kan få et inntrykk av hvordan dokumentet vil bli, dersom de foreslåtte endringene
vedtas.
Vedlagte planprogram er utarbeidet i tråd med kravene i PBL § 4-1 og følger opp kommunal
planstrategi for Frøya kommune. Rådmannen anbefaler at Frøya kommunestyret fatter vedtak
om stadfesting av planprogram for kommuneplanens samfunnsdel for 2015 – 2017 under
forutsetning av at planprogrammet endres i henhold til innstillingens punkter.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Øyvor Helstad
Arkivsaksnr.: 12/1350

Arkiv: U40

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

HØRING – GRENSEENDRING I FROAN

Forslag til vedtak:
Høringsuttalelse fra Frøya kommune vdr forslag til grenseendring i Froan:
1. Frøya kommune synes det er positivt at det har kommet på plass en løsning for at det
skal være mulig med varige oppdrettslokaliteter i Froan.
2. Frøya kommune mener at det er gjort for lite vurderinger av konsekvenser for blå
sektor å legge ut 7km2 til nytt landskapsvernområde med dyrelivsfredning. Frøya
kommune mener det må komme bedre vurdereringer av hvilken betydning det vil ha
for næringer i blå sektor at 7 km2 blir landskapsvernområde. Dette er ikke vurdert i
grenseendringsforslaget.
Det må sees på muligheten for bruk av arealet til framtidig næring, og ikke da bare
dagens løsninger. Det er stor sannsynlighet for at andre former for bruk av havet enn
hva vi kjenner i dag vil komme, både med hensyn til arter og tekniske løsninger. Det
er mye som skjer i den blå sektoren, og det forventes en stor vekst. Utviklingen går i
den retning av at anleggene plasseres lenger ut i havet.
I Frøya er oppdrett helt klart den viktigste næringen, og dermed avhengig av arealer
til sjøs. Mye av de grunne havområdene i Frøya er vernet i Froan.
3. Vurderingen om størrelsen på kompensasjonsareal bygger på usikkerhet omkring
oppdrettslokalitetenes påvirkning på omgivelsene. Det er ikke godt nok dokumentert
hvor langt unna oppdrettslokalitetene de påvirker omgivelsene. Frøya kommune
mener at kompensasjonsarealet derfor ikke bør være av en slik størrelse som
framlegges i forslaget. Arealet må stå mer i samsvar med arealet som tas ut av
landskapsvernområdet.
4. Det mangler en forvaltningsplan for Froan. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har på
tross av langvarig arbeid ikke ferdigstilt noen forvaltningsplan for Froan.
I dette ligger det en usikkerhet om hvilke konsekvenser ytterligere vern i Froan kan
få. Det er usikkert hvordan Fylkesmannen vil tolke verneforskriften for Froan. I
forvaltningsplanen kan man risikere at det kommer ytterligere føringer for bruk og

vern av Froan. Det må forventes at en forvaltningsplan er på plass før ytterligere areal
legges ut til landskapsvernområde.

Vedlegg:
1. Høringsbrev – Grenseendring for Froan landskapsvernområde med dyrelivsfredning.
Miljødirektoratet 27.06.2014
2. Froan naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning –
Fylkesmannens faglige anbefaling til grenseendring.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 23.01.2014
3. Iverksetting av planprosess for endring av vernegrensene for Froan
landskapsvernområde og dyrelivsfredning.
Miljøverndepartementet 1.10.2012
4. Froan naturreservat og landskapsvernområde med tilhørende dyrelivsfredning –
igangsetting av prosess for endring av vernegrense.
Direktoratet for naturforvaltning 21.01.2013
5. Oppsummering fra informasjonsmøte om endring av vernegrensene i
naturvernområdene i Froan, 22. juli i Halten.
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 08.08.2013
6. Link til lovdata: Forskrift om vern av Froan naturreservat og landskapsvernområde
med tilhørende dyrelivsfredning, innenfor Froøyene, Frøya kommune, Sør-Trøndelag
http://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1979-12-14-1?q=froan
7. Link til: Kartlegging og overvåking av sjøfugl og sjøpattedyr i Froan. Sluttrapport.
Nils Røv, NINA Rapport 202
http://www.nina.no/archive/nina/pppbasepdf/rapport/2006/202.pdf
8. Link til: Kampen om gråsonene: Oppdrett i Froan landskapsvernområde.
Bygdeforskning rapport 8/09
http://d3861196.hosted418.moonrocketadmin.net/filarkiv/2009/12/15/14b275161deb
52.pdf
Saksopplysninger:
Saken er godt beskrevet og vurdert i sakens vedlegg.
Frøya kommune har den 03.07.2014 mottatt brev fra Miljødirektoratet, hvor de ber om
uttalelse til forslag om grenseendring for Froan landskapsvernområde (vedlegg 1).
Endringsforslaget innebærer at et areal på ca.7 km² rundt øyværet Halten innlemmes i
landskapsvernområdet, som erstatning for to områder på til sammen ca. 0,2 km² som tas ut
av landskapsvernområdet for å benyttes til fiskeoppdrett (vedlegg 2).
Fristen for uttalelse er 1.oktober 2014.

Froan
Froan landskapsvernområde, naturreservat og dyrelivsfredningsområde ble opprettet i
1979. I formålsbestemmelsen for disse verneområdene blir det særlig vist til at området
utgjør et viktig leve- og yngleområde for fugl og sel og til at det utgjør et egenartet
kystlandskap (Link 6).
Verneområdene dekker den nordlige delen av øyrekka nord for Frøya og
sjøområdene rundt og mellom øyene. Naturreservatet er ca. 400 km2 og omfatter en rekke
mindre øyer, skjær og fluer. Landskapsvernområdet omfatter et areal på ca. 122 km² rundt
de større øyene i den sørøstlige delen av verneområdene. Øyer som var bebodde på
vernetidspunktet er imidlertid holdt utenfor landskapsvernområdet. Dyre- og
plantelivsfredninga dekker landskapsvernområdet, de bebodde øyene, et område rundt
øyværet Halten helt nordøst i øyrekka, samt en sone på 2 km rundt naturreservatet og
landskapsvernområdet.
Froan er viktig både som hekke-, myte- og overvintringsområde for en rekke arter sjøfugl
(Link 7). Det fremkommer for eksempel at ca. 4 % av den estimerte hekkebestanden av
rødlistearten makrellterne hekker i området, og at Froan på grunn av fravær av mink utgjør
et viktig hekkeområde for rødlistearten teist. Det er videre kasteplasser for selartene
steinkobbe og havert innenfor verneområdene, mens oter er vanlig.
Bakgrunnen for grenseendringssaken
Fra 1998 har SalMar hatt lakesoppdrettsanlegg innenfor landskapsvernområdet. Drifta har
basert seg på tidsbegrensede dispensasjoner fra vernebestemmelsene. I 2009 søkte SalMar
om permanent dispensasjon for oppdrettsvirksomhet. Ved Miljødepartementets vedtak av
28.september 2012 ble søknaden endelig avslått under henvisning til at oppdrettsanleggene
var i strid med verneformålet, og at grunnvilkårene for dispensasjon etter
naturmangfoldloven § 48 dermed ikke forelå. For at SalMar skulle kunne fortsette
oppdrettsvirksomheten på de aktuelle lokalitetene, fremgikk det derfor av brevet at
departementet ville be Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) utarbeide
høringsutkast til forskriftsendring med sikte på å ta de to oppdrettsanleggene ut av
verneområdet. Departementet ba deretter Direktoratet for naturforvaltning iverksette en
grenseendringsprosess i samsvar med saksbehandlingsreglene i naturmangfoldloven og
forvaltningsloven. Det blir i brevet gitt uttrykk for at områdene som forutsettes tatt ut av
verneområdet, skal være av tilsvarende størrelse som det areal som benyttes til
oppdrettsformål. Det blir videre understreket at verneområdets status etter Ramsarkonvensjonen innebærer at det skal foretas en utvidelse av verneområdet for å kompensere
tapet av vernet areal. Miljødirektoratet har bedt Fylkesmannen i Sør-Trøndelag om å
foreslå aktuelle områder for utvidelse av Ramsar-området.
Fylkesmannen vurderte Halten som det mest aktuelle området for utvidelsen. Folkemøte
ble avholdt på Halten 22. juli 2013 (Vedlegg 5). Blant annet på bakgrunn av synspunkter
som fremkom i folkemøtet, har Fylkesmannen foreslått at utvidelsen skjer ved at
landskapsvernområdet utvides til å omfatte et område rundt Halten.
Forslaget til nye grenser for verneområdene fremgår av de vedlagte kartene i vedlegg 2.
Det skal ikke gjøres endringer i selve verneforskriften, kun en grenseendring.
Naturvernloven av 1970 er nå erstattet av Naturmangfoldloven.

Norge tiltrådte i 1974 konvensjonen om våtmarksområder (Ramsar konvensjonen). Av
innledninga til konvensjonen fremgår det at det særlig er hensynet til våtmarkenes
økologiske funksjon blant annet som habitat for en karakteristisk flora og fauna som er
bakgrunn for konvensjonen. Norge har derfor forpliktet seg til å ta vare på våtmarker.
Froan ble innlemmet i lista i 1996.
Om de to oppdrettslokalitetene som foreslås tatt ut
De to oppdrettslokalitetene som skal tas ut av landskapsvernområdet, er Sørøyflesa,
nordvest for Sørburøya, og Hallarøy V, sørøst for Store Hallarøya, nær Sauøya. Den
førstnevnte lokaliteten ligger nær opp til grensa for naturreservatet. Fylkesmannen i SørTrøndelag har etter råd fra Fiskeridirektoratet lagt til grunn at anleggene kan bevege seg
opptil 50 meter fra koordinatfestet lokalitet på grunn av strøm, vind, løse fòrslanger mv. og
har derfor beregnet at arealet som må tas ut for at anlegget ikke skal berøre verneområdene
utgjør ca. 0,2 km².
Den umiddelbare virkninga av at områdene tas ut av verneområdet, er at de heretter uten
hinder fra vernereglene kan benyttes til oppdrettsvirksomhet i henhold til SalMars
tillatelser fra Fiskeridirektoratet. Det ligger i dette at forvaltningsmyndigheten for
verneområdet ikke lenger kan stille vilkår for bruken av disse arealene. Den generelle
aktsomhetsplikten i naturmangfoldloven § 6, vil imidlertid komme til anvendelse.
Fylkesmannen har videre lagt til grunn at oppdrettsvirksomheten vil påvirke et langt større
område enn selve oppdrettslokaliteten. I selve landskapsvernområdet, hvor vernet
beskytter mot endringer av landskapet som sådan, har Fylkesmannen sett hen til den
synlige påvirkninga og avgrenset influensområdet til 2 kilometers avstand over sjø, til
høyeste punkt på øyer som omfattes av landskapsvernet og til grensa av landskapsvernet
mot øyer som ikke er omfattet. For lokaliteten Sørøyflesa har Fylkesmannen lagt til grunn
at også områder innenfor naturreservatet blir påvirket. Ettersom reservatvernet ikke på
samme måte er knyttet til opplevelsen av selve landskapet, har Fylkesmannen her anslått
influensområdet ut i fra mulig påvirkning på bunn og bunnfauna. Det fremgår av
Havforskningsinstituttets risikovurdering for norsk fiskeoppdrett 2013 at man per i dag
mangler kunnskap om hvor stor buffersone man bør ha rundt anlegg for å unngå permanent
skade på viktige habitater. Det fremgår imidlertid av rapporten at miljøgiftene som
diflubenzuron og teflubenzuron, som brukes til avlusing, i tidligere studier er blitt påvist i
ca. 1 000 meter fra oppdrettsanlegg, dog generelt i små konsentrasjoner og uten påviste
skadevirkninger. Kunnskapen om hvordan dette påvirker økosystemet fremstår som
usikker. Ut i fra føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9, legger Fylkesmannen til
grunn et influensområde på 1 000 meter fra oppdrettsanlegget i naturreservatet. Dette
innebærer at Fylkesmannen anslår influensområdet for Sørøyflesa til ca. 2,8 km², mens
tilsvarende for Hallarøy V anslås til 4,8 km². De to influensområdene utgjør et relativt
beskyttet sjøområde, med en mosaikk av sjø og øyer, grunne områder og dypere renner,
lune viker og mer værutsatte sund.
Om Halten
Fylkesmannen har ansett Halten for å være det området som best tilfredsstiller kriteriene til
erstatningsareal etter Ramsar-konvensjonen. Det foreslås derfor at et område med
grensepunkter ved skjær/holmer ved Kvitingen, Austbrekka, Størhuset og Flesa tas inn i

landskapsvernområdet. Øyene Husøya, Halten, Steinsøya og Rorsøya, samt havna i mellom
disse øyene foreslås imidlertid holdt utenfor. Halten ble opprinnelig foreslått vernet som
landskapsvernområde i det opprinnelige verneforslaget for Froan. Både eieren og Frøya
kommune ga imidlertid uttrykk for at vernet ville komme i konflikt med næringsutvikling,
både av eksisterende fiskeoppkjøpsvirksomhet og mulig bruk tilknyttet oljevirksomheten
på Haltenbanken. Halten ble derfor ikke vernet som landskapsvernområde ved
vernevedtaket.
Landskapet i Halten har mange fellestrekk med landskapet lenger sørvest i Froan. Området
er imidlertid generelt noe mindre skjermet enn områdene i dagens landskapsvernområde.
Øyene her har generelt mindre vegetasjon og kystlyngheia er ikke så utpreget. Halten er
videre – som Froan for øvrig – et viktig funksjonsområde for fugl, både som hekke-, myteog overvintringsområde. Det er per i dag ikke lenger faste beboere i Halten, og det drives
heller ikke landbruk. Det er imidlertid flere feriehus på øyene rundt havna. Stiftelsen
Halten Nekolai Dahls Minne driver videre her overnattingssted i Skanklåna.
Turistsesongen er i hovedsak i perioden 1. juni til 31. august, da det er hurtigbåtforbindelse
til Frøya.
Fylkesmannen har avholdt møter med grunneiere og rettighetshavere. Det er i den
anledning fremkommet ønsker om å beholde muligheten for å gå i land på øyene i været på
sommeren, og om å rekonstruere rorbumiljøet rundt havna. Fylkesmannen har på dette
grunnlag valgt å foreslå å frede området som landskapsvernområde, og også og ikke
inkludere øyene rundt havna i forslaget. Som nevnt over innebærer vern som
landskapsvernområde at det blir innført forbud mot inngrep eller annen virksomhet som
kan endre landskapets karakter vesentlig. Den viktigste virkninga av utvidelsen vil dermed
være at oppføring av nye bygninger og nyetablering av andre anlegg, herunder
oppdrettsanlegg, i utgangspunktet vil bli forbudt i sjøområdene og på øyene som omfattes
av vernet. Det blir videre forbudt med større uttak eller utfylling av masse.
Vernet vil imidlertid ikke være til hinder for ferdsel på land eller sjø eller for fiske eller
annen utnyttelse av marine ressurser. Likedan vil vedlikehold av eksisterende fyrlykt på
Kvitingen kunne foretas uhindret av verneforskriften. Det er for øvrig ikke bebyggelse på
øyene som foreslås inntatt i landskapsvernområdet.

Vurdering:
Sak om oppdrett i Froan har vært en lang prosess, og det er positivt at det nå kommer på
plass en løsning.
Froan er et unikt område, både med hensyn til dyre- og fugleliv og landskap. Graden av
urørthet kan diskuteres, da det har vært bosetting og kultivering i lang tid. For
reiselivsnæringen har Froan et større potensial. Ramsar status er noe som tiltrekker bla
fugleinteresserte.
Det er videre positivt at uttalelsene som kom fra de som i dag har interesser i Halten er tatt
inn i forslaget til grenseendringene. Slik som Halten brukes i dag, vil ikke forslaget få særlige
konsekvenser for dem.
Fiskeri og havbruk er de to viktigste bærebjelkene for samfunnsutviklingen på Frøya. Per i
dag er havbruksnæringen selve motoren for næringsutvikling på Frøya. Havbruk og fiskeri
vil, etter all sannsynlighet, være styrende for verdiskapningen på Frøya fremover både på

kort og lang sikt. En stadig økende global befolkningsvekst vil trolig medføre at markedet for
sjømat også vil øke fremover. Det er estimert et potensiale for en femdobling av
verdiskapningen. Denne veksten tror eksperter vil skje både ved at dagens kjerneområder
videreutvikles og at nye industrier vokser frem. På Frøya ser vi muligheter for å ta del i
denne veksten og vi ønsker å gjøre det vi kan for å bli en viktig aktør også i denne
utviklingen (utdrag fra Strategisk næringsplan 2014 for Frøya – høringsutkast).
Marin Strategiplan Trøndelag 2011-2014 er en viktig overordnet regional føring som er
forankret i en felles fylkesplan for Trøndelag og er et styringsdokument for økt verdiskapning
innen marin sektor i Trøndelag. Trøndelag skal bli verdens ledende og mest bærekraftige
havbruksregion og Norges viktigste på deler av den øvrige marine sektor.

Det må sees på muligheten for bruk av arealet til framtidig næring, og ikke da bare dagens
løsninger. Det er stor sannsynlighet for at andre former for oppdrett enn hva vi kjenner i dag
vil komme, både med hensyn til arter og tekniske løsninger. Det er mye som skjer i den blå
sektoren, og det forventes en stor vekst. Utviklingen går i den retning av at anleggene
plasseres lenger ut i havet.
I Frøya er oppdrett helt klart den viktigste næringen, og dermed avhengig av arealer til sjøs.
Mye av de grunne havområdene i Frøya er vernet i Froan.
Vurderingen om størrelsen på kompensasjonsareal bygger på usikkerhet omkring
oppdrettslokalitetenes påvirkning på omgivelsene. Det er ikke godt nok dokumentert hvor
langt unna oppdrettslokalitetene de påvirker omgivelsene. Frøya kommune mener at
kompensasjonsarealet derfor ikke bør være av en slik størrelse som framlegges i forslaget.
Arealet må stå mer i samsvar med arealet som tas ut av landskapsvernområdet.
Det mangler forvaltningsplan for Froan. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har på tross av
langvarig arbeid ikke ferdigstilt noen forvaltningsplan for Froan.
I dette ligger det en usikkerhet om hvilke konsekvenser ytterligere vern i Froan kan få. Det er
usikkert hvordan Fylkesmannen vil tolke verneforskriften for Froan. I forvaltningsplanen kan
man risikere at det kommer ytterligere føringer for bruk og vern av Froan.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Andreas Kvingedal
Arkivsaksnr.: 12/514

Arkiv: 230 &52

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret

INNLØSNING OG RIVING AV SISTRANDA SANITETSHUS

Forslag til vedtak:
Frøya Kommunestyre vedtar å overta Sanitetshuset på Sistranda vederlagsfritt. Det settes
vilkår om at Sistranda Sanitetsforening fortrinnsvis selger løst/fast inventar videre til andre
velforeninger og grendalag.
Kommunestyret ser ingen nytte av bygningen ut fra tilstanden av bygningsmassen som er
beskrevet i takst. Det vedtas derfor å rive bygningen og det må innhentes tilbud på riving.
Saken legges frem for ny behandling for finansiering av rivingsarbeidet/rydding av tomt etter
at anbud er innhentet.

Vedlegg:
1) Formannskapets vedtak av 06.11.2012
2) Verditakst av 12.04.2014
3) Referat av årsmøte i Sistranda Sanitetsforening.

Saksopplysninger:
Det vises til Formannskapets vedtak av 06.11.2012 der følgende vedtak ble gjort: ”Frøya
Kommune går i dialog med Sistranda Sanitetsforening for å avklare om det er mulig å få til
innløsning av bygningen.” Det vises til sakens vedlegg 1.
Administrasjonen har heretter hatt møter med avviklingsstyre for foreningen ved Tommy
Rodahl og Arne Petter Rabben og det er innhentet takst på bygget, det vises til sakens
vedlegg 2.
Det fremgår blant annet av taksten at bygningen er av eldre dato og at det registreres et noe
akkumulert vedlikeholdelsesbehov. Dette gjelder spesielt taktekking men også andre deler
har vedlikeholdelsesbehov. I taksten anslås at riving og rydding av tomten vil medføre en

kostnad på ca. kr. 500.000 kr. for eier av bygningen. Verdikonklusjonen er heretter at bygget
er verd kr. 0.
Kommunen har mottatt kopi av årsmøte den 11.06.2014 i Sistranda Sanitetsforening, det
vises til sakens vedlegg 3. Det ble på årsmøtet enstemmig vedtatt å avvikle foreningen,
hvorfor en fortsettelse av festekontrakten ikke er aktuell.
Administrasjonen hadde den 9.9.2014 møte med Sanitetsforeningen ved Tommy Rodahl og
Arne Petter Rabben, der saken ble diskutert og forhandlet.
Det var enighet om at kommunen kan overta bygningen vederlagsfritt hensett til byggets
stand og den kostnad det vil påføre kommunen å rydde tomta.
Festet faller derfor nå tilbake på eieren Frøya Kommune.
Sanitetsforeningen opplyste under møtet at det er noe inventar av verdi i bygningen og at
man ønsker å selge dette videre til fortrinnsvis andre velforeninger og grendalag, som
allerede har vist interesse for dette.

Vurdering:

Utgangspunktet i lov om tomtefeste er at når et tomtefeste skal avvikles, har festeren rett og
plikt til å ta bort løsøre og rydde etter seg på tomta, herunder ta bort hus og andet fast
inventar.
Sistranda Sanitetsforening er nå avviklet og har ikke selv midler til å rive bygget.
Hensett til byggets standard tilrår Rådmannen at bygningen rives og at arealet nyttes til andre
formål. Det må derfor innhentes tilbud på riving.
Bortfesteren (kommunen) kan kreve at det som kan være av verdi blir stående til dekning av
krav som bortfesteren mener å ha.
Rådmannen kan tilslutte seg at inventaret selges til andre velforeninger og grendalag.
Rådmann foreslår derfor at det settes vilkår om at inventar fortrinnsvis selges til de ovenfor
nevnte.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Andreas Kvingedal
Arkivsaksnr.: 12/1656

Arkiv: D41 &52

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

SISTRANDA KIRKEGÅRD - KJØP AV AREAL

Forslag til vedtak:
Frøya Kommunestyre vedtar å erverve 240,8 m2 tilleggsareal til Sistranda kirkegård i
samsvar med avholdt oppmålingsforretning. Kvadratmeterprisen på kr. 50,- pr. m2
godkjennes og kjøper betaler alle omkostninger ved eiendomsoverdragelsen. Forutsetningen
for kjøpet er at det utstedes skjøte uten noen form for heftelser eller klausuler.

Vedlegg:
Brev fra rettshjelpsfirmaet Terje Svendsen, datert 04.04.0214
Kart i målestokk 1:500
Saksopplysninger:
Sistranda kirkegård ble fradelt fra Gnr. 22, bnr. 1 i 1917 og skylddelingsforretningen ble
tinglyst med Gnr. 22, bnr. 4 som bruksnummer for kirkegården. Imidlertid ble aldri
hjemmelen til eiendommen skjøtet over til kommunen, slik at hjemmelen på 22/4 fremdeles
står på daværende eier av 22/1 Andreas K. Myhren.
Nåværende eier Trond Sørdal har ønske om å rydde opp i dette forholdet og med bakgrunn i
dette avholdt kommunen oppmålingsforretning over eiendommen.
Vurdering:
I skylddelingen fra 1917 er det oppgitt en størrelse på den fradelt parsell på 50x40 meter, dvs.
2000 m2. Ved oppmålingsforretningen høsten 2013 ble så arealet oppmålt og man fulgte da
gjerdet som går rundt kirkegården. Dette medførte at arealet ble noe større og utgjør nå
2240,8 m2.
Med bakgrunn i den nye oppmålingen ble det avholdt møte med eier Trond Sørdal og han
mener at kommunen må erverve det overskytende arealet i forhold til skylddelingen av 1917.
Han tilbyr å selge dette arealet til kr. 50,- pr. m2 som totalt utgjør kr. 12.040,-. I tillegg
kommer omkostninger ved oppmålingsforretningen og tinglysing av skjøte. I brevet fra

rettshjelpsfirmaet Terje Svendsen er det fremsatt ønske om at det skal tinglyses en klausul
om at gnr. 21, bnr. 4(kirkegården) skal falle tilbake til 22/1 når kirkegårdsdriften en
Gang i fremtiden blir avviklet. En slik klausul kan ikke kommunen godta, da tilbakeføring av
arealet til andre formål(landbruksdrift) styres av lovverket og ikke om bruken av kirkegården
avvikles. Det er her snakk om fredningstid, festede graver m.m. Kommunen kan på ingen
måte godta en slik klausul i skjøte og at skjøte må utstedes uten noen form for heftelser.
Rådmannen tilrår at tilleggsarealet kjøpes til den pris som er foreslått. Når det gjelder
dekning av kjøpesummen med omkostninger må dette tas fra ubundet kapitalfond,
konto: 253080010.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Mona Åsen
Arkivsaksnr.: 14/467

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Hovedutvalg for drift
Kommunestyret

EVALUERINGSRAPPORT FRA PROSJEKT SOMMERJOBB FOR UNGDOM

Vedtak:
Forslag til vedtak:
1. Evalueringen tas til orientering.
2. Vurdering av viderføring av prosjektet tas med i budsjettbehandling høsten 2014.

Vedlegg:
Evaluering prosjekt «sommerjobb for ungdom» i Frøya kommune 2014.
Saksopplysninger:
Prosjektet «sommerjobb for ungdom» er nå avsluttet og evaluert i vedlaget
evalueringsrapport.
Vurdering:
Prosjektet anses som vellykket.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal
Arkivsaksnr.: 14/1123
Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret

RÅDMANNENS ORIENTERING

Forslag til vedtak:

Arkiv:

SAKSFRAMLEGG
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Arkivsaksnr.: 14/1122
Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret

ORDFØRERENS ORIENTERING

Forslag til vedtak:

Arkiv:

