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Kommunedirektøren har ordet
I år vil du finne årsrapporten kun digitalt, dette som et ledd
i kommunens digitaliseringsstrategi. Håper årsmeldingen gir
deg et lite innblikk i hva 614 stolte ansatte i kommunen
jobber med til daglig.
Innbyggertallet vokser stadig, og i januar 2019 hadde Frøya
5 151 innbyggere. Dette vil si en vekst på
1,64 %, 83 personer fra sist år, og alle med små eller store
behov for tjenester fra kommunen.
Årets regnskapsmessige resultat ble negativt med 16.6
millioner kroner. Avviket skyldes i hovedsak stor svikt i frie
inntekter og finans (19 millioner kroner) samt utfordringer
på drift spesielt innen helseområdet. Kommunedirektøren
iverksatte tiltak allerede etter første halvår for å redusere
kostnadene. Tendensen med inntektssvikt og økende
driftsutgifter gjør at effektivisering og god økonomistyring
vil få øverste fokus de neste årene.
Kommunedirektøren har hatt følgende overordnede
fokusområder dette året; budsjettstyring, digitalisering,
internkontroll, nye personvernregler, kompetanseutvikling,
NED med sykefraværet og felles innsats for et bedre miljø.
Utøvelse av godt lederskap i alle ledd har også vært et
prioritert område. Vindkraft har også vært en sak det har
vært mye «blest» rundt. Iverksetting av Kommunestyrets
vedtak fra 2005, kommunens uttalelse til miljø,- transport
og anleggsplan samt dispensasjon fra arealplan for
vindkraft har engasjert mange frøyværinger. Flere
uklarheter rundt disse vedtakene gjorde til at det har vært
flere politiske saker knyttet til temaet gjennom hele året.

Nullmobbing er, og skal være et overordnet mål for alle i
kommunen.
Virksomhetene på teknisk har gjennom året har hatt fokus
på progresjon og fristetterlevelse innen saksbehandling,
økonomistyring og på å ha gjennomføringskraft i
kommunens mange investeringsprosjekter.
Spelet om Titranulykka ble fremført i juni på Titran, 120 år
etter ulykken. En fantastisk forestilling! Stabben fort ble
rehabilitert og gruveganger sikret, og er nå klar for å ta imot
nye besøkende.
2019 var også et valgår, og kommunen fikk en ny ordfører
og et borgerlig flertallssamarbeid som skal styre kommunen
de neste 4 årene.
Kommunedirektøren takker for et godt samarbeid med
«gamle» og nye politikere, og sender en takk til alle
medarbeidere, ledere, tillitsvalgte, frivillige, enkeltpersoner
og til næringslivet på Frøya for et godt samarbeid også i
2019. Det er gjennom dialog vi legger grunnlaget for vekst
og utvikling av Frøya.
God lesing!
Beathe Sandvik Meland
Kommunedirektør

Innen de ulike virksomhetene har det vært jobbet målrettet
med de vedtatte satsningsområdene. Felles for alle har
vært folkehelseprosjektet ØYA der mantraet «det skal en
hel øy til for å oppdra et barn» har vært et gjennomgående
tema, i tillegg til storsatsingen «morgendagens omsorg» og
utformingen av morgendagens tjenester som sier noe om
hvordan kommunen skal ruste helsetjenestene sine inn i
fremtiden.
Frøya ungdomsskole ble skilt ut fra Sistranda skole i august,
og ungdomsskolen flyttet inn i nye, flotte lokaler i gamle
Frøya videregående skole. Resultatene fra årets avgangskull
viste svært gode resultater, dette viser at det nytter å jobbe
målrettet! Elevundersøkelsen viser dessverre at noen av
våre elever ikke trives noe særlig på skolen, og dette ønsker
vi ikke å være bekjent med. Tiltak for å bygge relasjon og
inkludering er satt inn for å bygge trivsel i skolen.
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Ordføreren har ordet
Da er nok et år unnagjort, det er utrolig hvor fort tiden går.
2019 var igjen et år preget av høy aktivitet på Frøya. Vi er
heldige som bor i en forholdvis liten kommune med så høy
aktivitet. Næringslivet vårt sørger for arbeidsplasser,
tilflyttere, tilreisende og er grunnlaget for aktiviteten som
skjer på de fleste arenaer. De mange aktive grendene våre
og alle frivillige lag og organisasjoner skaper liv og røre i alle
kriker og kroker av kommunen.

Havbruksfondet for å styrke innsatsen på området i årene
fremover.

Flere av skolene på Frøya opplever positiv elevutvikling, noe
som lover godt for fremtiden. Det jobbes nå systematisk
med opplæring i lesing og skriving på alle enhetene. Det er
også positivt at skolene i større grad bruker alternative
læringsarenaer, gjerne i samarbeid med næringslivet og
andre ressurser i nærmiljøene.

Før jul åpnet den nye kirkegården på Nordhammarvika. En
vakker gravplass som har blitt et verdig sted for å ta farvel
med sine og minnes de som har gått bort. Gravplassen
gjenspeiler også hvor flerkulturell Frøya har blitt, med
urneplasser, minnelund og plasser for andre trossamfunn.

Sistranda skole ble fra høsten av delt i to enheter; Sistranda
barneskole og Frøya ungdomsskole. Tilbakemeldingene fra
første halvår er positive, og vi gleder oss til å
følgeutviklingen på disse to «nye» enhetene.

Bygg og eiendom har gjennomført flere større og mindre
prosjekter gjennom året. Jeg vil særlig fremheve liggekaia
på Sistranda, som det er jobbet med gjennom flere år. Det
er viktig for oss at rederiene på Frøya kan gjennomføre
mannskapsbytter, bunkring og ha fast havn i kommunen.

Innenfor kultur er det særlig Titranspelet som hadde stort
fokus i 2019. Spelet minnes en av Norgeshistoriens største
ulykker til havs. Med havet som bakgrunn på spelarenaen
ble dette et sterkt minne for alle som så forestillingene.

Dyrøy oppvekstsenter har vært under utbygging i hele
2019. Vi gleder oss til å se hvordan det nye
oppvekstsenteret vil se ut og er sikre på at dette blir et
svært positivt tilskudd for skole- og barnehagekretsen.

Dette er bare et lite utdrag av all aktivitet og tjenesteyting
Frøya kommune har gjennomført i 2019. Denne
årsrapporten vil gi et grundigere oversikt over alt som
foregår. Jeg vil avslutningsvis få berømme alle dyktige
ansatte i Frøya kommune og den jobben de hver dag gjør
for å gi gode tjenester til små og store på Frøya.

Nesset barnehage ble i 2019 miljøsertifisert, det håper jeg
flere enheter vil jobbe mot i årene fremover.

Mvh

Pleie- og omsorg og virksomheten for bo-, aktivitet og
miljøtjeneste har i 2019 hatt et stort fokus på arbeidet med
Morgendagens omsorg. Ledere og ansatte har arbeidet
effektivt og godt med konkret planlegging og utforming av
det nye helsehuset og bokollektivene som skal bygges på
Bekken. Like viktig som dette er innsatsen som gjøres
innenfor tjenesteutvikling. Vi gleder oss til å se resultatet av
arbeidet, og at bygget endelig reiser seg.
Frøya er fortsatt Norges største villsaukommune – det er vi
stolte av! Flere av bøndene våre har fått tilskudd fra
regionalt miljøprogram til blant annet beiting av kystlynghei
og sommerbeite på øyer og holmer. Dette er viktig for å
opprettholde kulturlandskapet vårt og bidra til å ivareta
naturmangfoldet i kommunen, og noe vi bør satse mer på i
årene fremover.
I tillegg er opprydning av marin forsøpling noe vi alle er
opptatt av. Som en av landets fremste havbrukskommuner
er vi avhengige av rent hav. Vi har avsatt midler gjennom
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Kristin Strømskag
Ordfører

Valg 2019
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Helse og mestring

Hjemmesykepleien på el-sykkel på Sula

Bo-, aktivitet- og miljøtjeneste
Bo-, aktivitet- og miljøtjeneste yter heldøgns helse og
omsorgstjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne
og mennesker med alvorlig og langvarige utfordringer innen
rus/psykisk helse. Det er ca. 63 ansatt med en total ramme
på 54,83 årsverk.
Ansatte har gjennom året jobbet mye med å medvirke til at
brukerne innehar en meningsfull, positiv og aktiv
livssituasjon basert på deres interesser, ønsker og behov. I
tillegg er det jobbet mye med ansattes arbeidsmiljø, der det
blant annet har vært fokus på holdningsskapende og
helsefremmende arbeidsplasser.
Gjennom en kartlegging gjort våren 2019 ses det et behov
for å kunne tilpasse sine tjenester inn mot morgendagens
tjenester og etterspørsel. Med bakgrunn i kartleggingen,
igangsettes det en endring- og utviklingsprosessen med
fokus på «Økt kvalitet i tjenesten».
For å kunne yte best mulig tjenester for brukerne er det
fremover viktig for oss å ha økt fokus på nærværsarbeid og
kompetanseutvikling hos ansatte. Faglig utvikling og
hensiktsmessig organisering er også et satsningsområde for
å øke kvaliteten på tjenestene.

Pleie- og omsorgstjenesten
Pleie- og omsorgstjenesten har 97 årsverk med ca. 130
ansatte og yter tjenester til over 300 brukere, primært
eldre.

Frøya sykehjem har 57 plasser, hvorav 13 på
korttidsavdelingen. På korttidsavdelingen er det fokus på
rehabilitering, og det har det siste året vært egen
fysioterapeut ansatt. I tillegg tildeles det
avlastningsopphold som pårørendestøtte. Dette kan bidra
til pårørende med omsorgsoppgaver får regelmessig fri og
at bruker kan bo lenger i eget hjem, og man utsetter fast
institusjonsopphold. Øvrige plasser på Frøya sykehjem er
fordelt på to miljøavdelinger for brukere med kognitiv svikt,
og tre somatiske avdelinger for langtidsopphold.
Sykehjemmet er sertifisert livsgledehjem fra 2016, og har
ansatt aktivitører og livsgledekonsulent. Det er en egen
dialysestasjon underlagt St. Olavs hospital og eget
institusjonskjøkken, som i tillegg til å lage mat til
sykehjemmet også selger middag til hjemmeboende og
drifter kantina ved Sistranda barneskole.
Hjemmetjenesten yter tjenester til brukere både på fastFrøya og i øyrekka. Det er ca. 250 tjenestemottakere, de
fordeles primært på hjemmesykepleie og praktisk bistand i
hjemmet.
Beinskardet omsorgsbolig er to-delt. I det ene bygget er det
12 leiligheter med eget soverom og i det andre bygget er
det personalbase og felleskjøkken og stue, i tillegg til 6
boenheter som ikke har eget soverom.
Virksomheten drifter også tre typer dagsenter for
hjemmeboende.
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Pleie og omsorgstjenesten har eget hukommelsesteam og
er representert i hverdagsmestringsteam. Støttekontakter
for eldre er også underlagt virksomheten.

Familie og helse
Alle avdelingene i virksomheten er sentrale i «familiens
hus» - et konsept der alle jobber tverrfaglig slik at
innbyggerne slipper å gå fra dør til dør, men får de
tjenestene de trenger på ett sted.
Barneverntjenesten iverksetter og følger opp hjelpetiltak
som veiledning, støttekontakt, besøkshjem,
fritidsaktiviteter og omsorgstiltak. I 2019 har totalt 104
barn hatt kontakt med barneverntjenesten på en eller
annen måte. Barneverntjenesten har mottatt 71
bekymringsmeldinger, og de aller fleste av disse har blitt
undersøkt. Det ble gitt 61 omsorgs- og hjelpetiltak gjennom
året. Frøya kommune hadde i utgangen av 2019 totalt 10
barn under omsorg. Alle disse har fått lovpålagte
oppfølgings- og tilsynsbesøk.
Terskelen for å ta kontakt med Helsestasjon 0-5 år,
jordmortjeneste, skolehelsetjeneste 6-19 år, Åpen
barnehage, HFU 13-23 år skal være, og er, lav. Er det noe
innbyggere lurer på eller vil diskutere angående sitt barns
helse, utvikling og trivsel, så er det bare å ta kontakt.
Helsetjenesten for barn og unge har som ansvarsområde å
bidra til gode og trygge oppvekstsvilkår for barn og unge i
Frøya kommune. De kan bidra med svangerskapskontroller,
helseundersøkelser, vaksinasjon, henvisning til andre
tjenester og råd/veiledning i forhold til kropp, utvikling,
psykisk helse, rus, søvn, kosthold, seksualitet, prevensjon
m.m.

Snap unghelse

Frisklivssentralen et godt etablert tilbud for Frøya
kommunes innbyggere. Dette er et lavterskeltilbud for
personer i alle aldre som har økt risiko for, eller allerede har
utviklet sykdom og som har behov for hjelp til å endre
levevaner og mestre helseutfordringer.
Frisklivssentralen jobber etter frisklivsresepter. Resepten
fås av frisklivskoordinator eller av frisklivsveiledere etter en
helsesamtale. En frisklivsresept gir oppfølging i 12 uker som
kan inkludere trening i treningsklinikken, trening i basseng,
gruppetreninger, veiledning rundt utfordringer og
helsesamtaler. Se kommunens hjemmeside for nærmere
kontaktinformasjon.

Sosiale tjenester i NAV
Sosiale tjenester i NAV har en målsetning om å bidra til
forebygging og redusering av fattigdom, fremme sosial
inkludering og bidra til å bygge et sterkere sosialt
sikkerhetsnett, samt øke mulighetene for hver enkelt
mottaker av sosial stønad å bli selvforsørget.
NAV Frøya registrerer at antall søknader på økonomisk
sosialhjelp er nesten tredoblet de siste 10 årene. Dette
gjenspeiler et samfunn som har langt flere fattige blant sine
innbyggere enn tidligere. Det er en større kompleksitet i
hver brukersak og en økning blant søkere med
forsørgeransvar for barn. Det er derfor viktig at ansatte i
NAV-kontoret har handlingsrom for å gjøre de gode
individuelle og konkrete vurderingene som er nødvendige,
slik at den enkelte får den oppfølgingen de har krav på etter
målsettingen. Det er et mål å unngå at noen blir gående på
sosial stønad i lengre perioder enn hva som er nødvendig,
men får muligheten til å komme i arbeid.

Morgendagens omsorg
Prosjektet har i 2019 hovedsak handlet om det forestående
byggeprosjektet, og bearbeidelse av planskissene for å
finne best mulige funksjonelle arealløsninger både for
beboere og brukere av byggene. Link arkitektur vant plan –
og designkonkurransen med designet «HJERTEROM». Ruta
Entreprenør vant anbudskonkurransen, og ble valgt som
totalleverandør.

Prosjektskisse Hjerterom – Ruta Entreprenør

Tjenestene har hatt fokus på endrings – og utviklingsarbeid
for å imøtekomme krav og forventninger til fremtidas
tjenester. Brukerne skal møte en tjeneste, hvor ansatte
samarbeider på tvers av avdelinger og tjenester, og på tvers
av forvaltningsnivå. I tillegg har Pleie og omsorg jobbet
konkret med forslag til ny organisering. Tjenester som bør
knyttes tettere opp mot hverandre når det gjelder
bemanning og kompetansebehov, og hvilke brukergrupper
som bør knyttes tettere sammen. I dette bildet er det også
satt fokus på heltidskultur og få riktig kompetanse på rett
plass.
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Oppvekst

Grønt flagg – Nesset barnehage

Sørburøy skole
Skolen har hatt sterkt faglig fokus på Vurdering for læring,
og opplæring i lesing og skriving på fagenes premisser. Med
lavt elevtall, men sammensatt elevgruppe prøver skolen å
utnytte fleksibiliteten mest mulig med å variere
gruppesammensetning etter typen læringsaktivitet. Det er
også viktig å utnytte andre læringsarenaer både faglig og
sosialt. Derfor settes det pris på samarbeidet med korpset,
kulturskolen og sameskolen.
De eldste elevene har blant annet vært på studietur i
England, en gruppe har studert industriby og fjellandskap i
Rana, og hele skolen har hatt kystkulturuke med innlagte
besøk med omvisninger på Mausund og Sula.

Arbeid med språk og lesing er også intensivert på skolen
gjennom året. Veiledet lesing har fått sin naturlige plass i
skolehverdagen, og lesestrategier læres systematisk inn.
Skolen satte også av tid til et prosjekt om Titran-ulykka
denne høsten. I samarbeid med kystmuseet ble historien
formidlet og bearbeidet og til slutt ble det et spennende
besøk på Titran.

Sistranda barneskole
Ved oppstart av skoleåret ble skolen delt fra å være 1.10.trinn til å bli Sistranda barneskole med 1.-7.trinn. Det
har ført til større og bedre læringsareal, både ute og inne.
Skolen har stort fokus på trivsel og trygt skolemiljø,
herunder voksenrollen.
Av faste tradisjoner er det juleforestilling, sommerkonsert
med småtrinnet og 7.trinn sitt årlige skuespill.
Nærområdet til skolen legger til rette for utedager med
uteskole i fjæra og i skogen.
De to siste årene har mellomtrinnet vært med på
ryddeaksjonen «Hold Norge rent» med rydding av marint
avfall.

Nordskag oppvekstsenter
Språkleikgrupper i barnehagen er populære og lærerike.
Barna øker sin språkkompetanse og det er lettere å forstå
hverandre i leik og læring. De voksne legger opp til mange
ulike aktiviteter.
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Nordskag oppvekstsenter

Nesset barnehage
Barnehagen har satset på pedagogisk dokumentasjon som
arbeidsmåte. Dette bidrar til å løfte barnehagen som en
lærende organisasjon. Derfor jobber de mye med refleksjon
i personalet og for at det fysiske miljøet skal fungere
pedagogisk. Det benyttes mye gjenbruksmaterialer da disse
kan byttes ut og dermed bidra til progresjon, men også
fordi det er bærekraftig. Det resulterte i sertifisering til
Grønt flagg denne høsten. Gjennom små barnegrupper får
personalet til å være tett på og fange opp barns interesser
og ta de på alvor. Det er også en lang tradisjon hvor de
bruker dramatisering som arbeidsmåte.

Nabeita oppvekstsenter
Ansatte skal være bevisst sitt ansvar i å etterleve den
pedagogiske plattformen i sin praksis.
Det vektlegges tiltak, organiseringsmåter og prosjekter som
fremmer forutsigbarhet, trivsel og god psykisk og fysisk
helse hos barn og voksne. Det legges til rette for mestring
og progresjon, gjennom å ha fokus på «hele» mennesket,
og en tanke om at «alle barn er alles barn.»

I oktober var det Knutsen og Ludvigsen forestilling i
kulturhuset. Kulturskoleelever fra både dramaleik, sang,
musikk og skolekorpset deltok med stor iver.
Det var 20 år siden barnekoret Solsikkan ble startet. De
synger på et par gudstjenester i året, synger julen inn,
besøker sykehjemmet og Beinskaret.

Relasjonskompetansen bygges gjennom likeverdige
relasjoner der alle er gode rollemodeller. Troen på det
kompetente mennesket er sentralt.
Digitale verktøy og pedagogisk dokumentasjon brukes som
arbeidsmetoder. Læringspartnere skal brukes til å styrke
faglighet, relasjoner og samarbeid.

Mausund oppvekstsenter
Hovedfokus i løpet av året har vært på begreper, lesing,
vurdering for læring og digitale ferdigheter.
Av spesielle hendelser i løpet av året, nevnes prosjektet
«Fra ide til produkt» og «Torskeuka».
I «Fra ide til produkt» bygde ungdomstrinnet et hus i
skolegården, og fikk lære og delta i hele prosessen fra ideen
ble unnfanget til huset stod ferdig. Gjennom
oppvekstsenterets samarbeid med Trøndelags
kysthistoriske museum, ble det gjennomført ei temauke om
torsk. Barna fikk innsikt i torsk og torskefiske, og fikk prøve
ulike fiskemetoder, og konserverings og tilberedningsmåter
av torsk.

Frøya ungdomsskole
Frøya ungdomsskole ble egen virksomhet med oppstart
høsten 2019.
Skolen har jobbet målrettet med linktillivet.no, et verktøy
for å skape godt læringsmiljø gjennom å styrke den enkelte
elev i sin håndtering av livet.
Den tradisjonelle skoleturen for 10.trinn til Krakow ble også
i år dokumentert med en flott utstilling av elevene.
9.trinn har gjennomført Innovasjons-camp og Høstmarked,
og 8.trinn har arrangert Loppemarked.
Markadagen, der lagånd og samarbeid premieres, ble en fin
dag for både elever og voksne.
Frøya ungdomsskole er en MOT-skole. Skolen ble på høsten
nominert til årets MOT-partner for 2018/2019.

Kulturskolen
I mai arrangerte Frøya skolekorps for første gang sin egen
korpskonsert. En stor opplevelse for alle deltakerne. Å spille
i skolekorps er noe av det fineste barn kan gjøre, og det er
plass til flere. Innmelding til korpset skjer gjennom
kulturskolen.

Solsikkan - Frøya kulturskole

Dyrøy oppvekstsenter
Oppvekstsenteret har flere årlige treff med eldre gjennom
Livsglede for eldre, og høydepunktet er nok gårdsbesøk på
våren hvor små og store møtes til sosialt samvær.
Arbeidet med å bli miljøsertifisert med grønt flagg startet i
2017, i august 2018 ble de sertifisert, og re sertifisert i
2019. Avfallsproblematikk har vært hovedfokus.
Oppvekstsenteret vokser, i dobbel forstand. Elevveksten
var på hele 44 % fra skolestart denne høsten. Gjennom hele
året har det pågått utbygging og renovering av
oppvekstsenteret, som nå har fått doblet arealet og flyttet
inn i splitter nye lokaler.

PP-tjenesten (PPT)
Mandatet er å hjelpe og bistå barnehage og skole med
kompetanse- og organisasjonsutvikling i forhold til barn
med særlige behov. Samt utføre sakkyndig arbeid der loven
krever det hos barn i førskolealder og elever i grunnskole og
voksenopplæring. PPT skal bidra til mestring og inkludering
og være medaktør til tidlig og rett hjelp. I tillegg administrer
tjenesten kommunal logopedi.
Tjenesten har mål om å være tidligere og tettere på i
samarbeidet med barnehager og skoler. Dette gjennom
fast kontaktperson og regelmessig tid tilstede på hver
enhet.
PPT deltar i ulike tverrfaglige nettverk og
utviklingsprosjekter både innad i kommunene og regionalt.
PPT koordinerer et interkommunalt nettverket i alternativ
og supplerende kommunikasjon (ASK) og nettstedet Tidlig
innsats.
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Teknisk

Miljøuka på Frøya

Forvaltning

Det er innført digitale søknader for fradeling og bestilling av
oppmåling.

Forvaltning er 13 ansatte fordelt på 4 fagområder;
administrasjon, plan og byggesak, kart og oppmåling og
landbruk, natur og miljø.

Landbruk, natur og miljø

Administrasjon
Virksomheten var ny fra årsskiftet 2019. Området har
arbeidet mest med oppfølging av økonomi, rekruttering,
strukturer og kulturbygging.

Plan og byggesak
Begge fagområdene har jobbet svært godt og fått unna
mye. Stort overheng av saker fra 2018 har likevel medført
fristoversittelse i en del saker, dog i mindre grad enn året
før.
Det ble igangsatt arbeid med områderegulering av
Sistranda sentrum. Denne er foreløpig lagt på vent på grunn
av manglende finansiering.

Kart og oppmåling
Kommunen har vedtatt at 16-ukersfristen ikke gjelder i
perioden 1. november til 1. mars (vinterforskrift).
Oppmålingsarbeider i felt ble derfor gjenopptatt i mars.
Sommeren er høysesong for oppmålingsarbeider.
Før nyttår ble det lansert nye karttjenester. Innbyggerne
kan finne her svar på mange spørsmål på egenhånd.
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Landbruk har hatt særlig fokus på produksjonstilskudd og
ulike støtteordninger, men har også hatt en jevn flyt av
jordlov- og konsesjonssaker.
Området koordinerte også felles vaktordning for
veterinærtjenesten for kommunene Frøya, Hitra og
Snillfjord.
Frøya kommune har 46 landbruksforetak. Av disse fikk 16
foretak støtte gjennom regionalt miljøprogram, som gir
tilskudd til bl.a. beiting av kystlynghei og sommerbeite på
øyer og holmer. Dette er tiltak som bidrar til å holde
kystkulturlandskapet i hevd. Flesteparten av
landbruksforetakene på Frøya driver med sauehold,
hovedsakelig villsau, men også melkeproduksjon, hest og
noe kjøttproduksjon av storfe.
Natur og miljø har hatt særlig fokus på bekjemping av
uønskede arter, marin forsøpling, klima og spredt avløp.
Kommunen ønsker å bekjempe utbredelsen av sitkagran og
mink. Området mottok støtte til bekjemping av sitkagran og
berg- og buskfuru. Det pågikk også flere mindre prosjekter
for å fjerne sitkagran (Inntian). Mink er en art som gjør stor
skade på sjøfuglbestanden. Det har her vært særlig fokus på
å forhindre at minken sprer seg til Froan.

Det kan virke som at bestanden av hjort i kommunen er
økende - basert på telte dyr og fellingsprosent under jakta.
Det er meldt om store beiteskader på innmark i de siste
sesongene. Som en følge av beiteskader er det tildelt
skadefellingstillatelser på hjort.
Marin forsøpling er en politisk initiert oppgave. Midler ble
avsatt og det lages en helhetlig plan for dette. I tillegg
arbeider Fylkesmannen i Trøndelag for å få på plass en
prosjektorganisering for Profesjonell rydding av ytre kyst.
Dette for å få til en effektiv opprydding av marint avfall i
vanskelig tilgjengelige kystområder.

Bygg og Kommunalteknikk
Bygg og Kommunalteknikk var ny fra årsskiftet 2019 og en
del av gamle Teknisk.
Det er stor aktivitet og befolkningsvekst i Frøya kommune.
Dette medfører behov for raskere utvikling og
tilrettelegging for innbyggerne og næringslivet. Kommunen
har i relasjon til dette mange og til dels store og krevende
prosjekter.
Innenfor VAR-området er det et høyt investeringsnivå for å
kunne levere gode og tilstrekkelige vann- og
avløpsordninger overfor innbyggerne og næringslivet.
Kommunen gjennomførte et større prosjekt med utvidelse
av Dyrøy oppvekstsenter og flere mindre prosjekter.
Kommunens store satsing med bygging av nytt Helsehus
(MO) er i prosjekteringsfasen og hvor høyteknologi og
moderne løsninger er i fokus.

Bygg/Eiendom
Noen av de mindre prosjektene:
 Tettet tak Mausund svømmehall
 Brannvarslingsanlegg Øvergården
 Div. arbeider Stabben fort
 Prosjektering fortau Rådhusgata-Øvergården
Noen av de større prosjektene:
 Tilbygg og renovering Dyrøy oppvekstsenter
 Liggekai Sistranda
 Gang- og sykkelvei Sistranda – Hamarvik
 Fjernvarmeanlegg Sistranda
 Etablering av ny kirkegård Nordhammarvika
Kaier:



Prosjektering Gjetøy bru
Prosjektering og kontrahering utbedringer Bogøy
bru

VAR-området - Noen investeringsprosjekter:
 Utbygging av vannledning Sistranda – Nordskaget
del 1
 Etablering av høgdebasseng Bremnestuva
 Oppgradering/utskifting vannledning til
Bremnestuva
 Utbedring av vannforsyning Grindfara, Sandvika
 Oppstart sanering/oppgradering avløp Sula
 Oppstart nytt avløpsanlegg Måsøval

Statistikk innenfor fagområdene
Antall avkjørselstillatelser

0

Antall km veg grusdekke

25
27,5

Antall km veg asfaltdekke
Antall parkeringsplasser
Veg- og gatelyspunkter
*Lyspunkter langs kommunal vei, hvorav veilag bekoster
deler av dette
Vannforsyningsabonnenter

2 787
215 000

Antall meter vannledning

31

Antall tilknytninger vann
Antall slamtømmeab. private anlegg boliger
Antall slamtømmeab. private anlegg fritidsboliger

1060
592
945

Avløpsabonnenter
Antall meter avløpsledning (spillvann + overvann)
Antall tilknytninger avløp

22 471

Avfallsabonnenter boliger/leiligheter

12
2265

Avfallsabonnenter fritidsboliger

1 179
24

Utleieboliger
Omsorgsboliger
Klargjort industriareal pr okt. 2019 m2

Høydebasseng Bremnestua

250
600*

64
117 000

Sentrumsnære boligtomter

0

Ledige boligtomter utenfor sentrum

4

Boligtomter under opparbeidelse

15

Begravelser

51

Urnenedsettelser

8
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Kulturkommunen Frøya

Titranspelet

Frøya kulturhus
Frøya kulturhus har hatt et bredt og variert kulturprogram,
til sammen 40 forestillinger. Spennende kulturuttrykk fra
Hot Club de Norvegè og Fotveita Bruktjazz,
teaterforestillinger med Kardemomme by og Knutsen og
Ludvigsen ble tatt godt imot av innbyggerne.

Besøkstallene i Storsalen lå på det jevne sammenlignet med
tidligere år.
De ansatte i kulturhuset har også vært tungt inne i arbeidet
med kulturvern i kommunen. Blant annet har de hatt
ansvar for sikringsarbeidet på Stabben fort, samt
museumsutstillingen i kommandotårnet. Arbeidet på
Bygdetunet kom også godt i gang. Kulturhuset bidrar også
tungt på ulike tradisjonsarrangementer som 17.mai, Tour
de Frøya og FrøyAwards.
Planer for Opplevelsessenteret ble påbegynt.
Det ble solgt 10 473 billetter i 2019.
Storsalen ble utleid 49 ganger til næringsliv,
private/kommunale arrangement og lignende.

Konsert i Frøya kulturhus

Titranspelet var likevel arrangementet som overskygget alt
annet. Et omfattende og krevende utendørs spel, som
Frøya kulturhus hadde ansvaret for å planlegge, og
gjennomføre.
Kinoåret bærer preg av høy aktivitet med 268 forestillinger.
Dessverre gjenspeiler ikke dette besøkstallene, som i likhet
med nasjonale tall gikk ned i forhold til tidligere år. Dette
skyldes et dårligere filmtilbud enn tidligere år.
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Kunstutstilling i Frøya kulturhus

Frøya bibliotek
I 2019 var det Bokåret, en nasjonal feiring av bøker, lesing og
leserne. Mange arrangementer var knyttet til dette, flere av
dem helt nye. For eksempel en serie med flere foredrag kalt
«Møt landet mitt», hvor Italia, Litauen, Polen, Venezuela,
Ukraina og Portugal ble representert. Biblioteket har også
samarbeidet med grendelag. Det er etablert lesesirkel på
Biblioteket, som fungerer fast. Første møte var knyttet til
forfatterbesøk av Helga Flatland. Det ble også gjennomført
møter med forfatter Sanna Sarroma og barneforfatter og
illustratør Nina Grøntvedt.

Frøyahallen har også et samarbeid med livsglede for eldre
med sommermarked.
Det jobbes kontinuerlig med utviklingen av Frøya Arena.
Det har tatt seg kraftig med tanke på tiltrekning av eksterne
lag. Dette er i hovedsak et samarbeid med Frøya Storhall
Svømmehallen ble stengt i sommer da den skulle renoveres.
Kombinasjonen av at dette ble mye dyrere enn antatt samt
at det kom signaler fra næringslivet om et samarbeid om å
bygge ny, så ble den åpnet igjen etter sommeren uten at det
ble gjort noe stor renovering. Det skal jobbes ut over i 2020
med å se på dette.

Frøya Frivilligsentral
Frøya Frivilligsentral har hele kommunen som sitt
virkeområde. Formålet er å stimulere til økt frivillig innsats
gjennom mobilisering av frivillige til ulike aktiviteter som
styrker det sosiale nettverket og øker livskvaliteten til
mennesker i nærmiljøet. Sentralen skal også fokusere på
ressurser og nettverksbygging mellom enkeltpersoner,
frivillige lag/foreninger og offentlig sektor.

Sommerfest på biblioteket

Biblioteket har mange arrangementer for barn og unge.
Blant annet lesestund månedlig, lesestund for barn i
barnehagealder ukentlig, sjakk for barn og ungdom ukentlig,
forfatter besøk, morsmåls dag, Nordisk litteraturuke,
temautstillinger, to forskjellige lesekampanje: Sommerles og
vårt eget prosjekt på kommunal nivå.

Gjennom året er har det vært mange ulike aktiviteter, og
rekruttering av frivillige har vært utfordrende. Sammen
med morgendagens omsorg ses det på muligheten for å
kunne digitalisere og forenkle det å være frivillig gjennom
f.eks NYBY. Dette arbeidet er viktig framover, da det er
vanskelig å finne frivillige som vil binde seg til oppgaver på
fast basis.
Det er også etterspurt en del tjenester som er forsøkt å få i
gang, men når tjenesten er på plass benyttes den heller
ikke av de som har etterspurt tilbudet. Dette gjør det
vanskelig å opprettholde tilbud.
Frøya Frivilligsentral sammen med Frøyahallene har over tid
utviklet seg til å bli en møteplass for folk i ulike aldre.
Lokalene leies ofte ut til lag og foreninger.

Biblioteket samarbeider tett med Sistranda barneskole,
Frøya ungdomskole og Guri Kunna VGS.

Frøyahallene
Frøyahallene har i 2019 stort sett drevet med tilrettelegging
for idretten som tidligere. Det har vært fokus på
samarbeidet med frivilligsentralen etter at de ble
samlokalisert sommeren 2018. Det kan det nevnes
aktiviteter som julekorga, sammen på julaften,
pepperkakeøya, juleverksted, nissemarsj og nisse OL.
Frøyahallen har fremdeles også hovedansvaret for
ungdomsbasen som har vært åpen en dag i uka, og er godt
besøkt. Det serveres middag til ungdommene som kommer.

Nyttårsball for eldre
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Stabben Fort
Et av målene har hele tiden vært å gjøre historien mer
tilgjengelig. I siste fase arbeides det med produksjon av nye
skilt som skal fortelle historien som utspant seg i
krigsårene. Det er i tillegg etablert tekster, bilder og
modeller som formidler historien inne i utstillingslokalet.
Til stor glede for mange kom det i fjor høst et splitter nytt
do på plass.
Stabben fort

I forrige periode bevilget politikerne penger til sikring og
vedlikehold av krigsminnesmerket på Stabben. Det mest
prekære var i første omgang sikring av nedgang til
tunnelene. Stabben er en av Frøyas mest besøkte
friluftsområder, derfor hadde dette tiltaket høy prioritet.
Tunnelgangene er siden blitt ryddet og det elektriske
anlegget er utbedret. Dørene inn til tunnelene har vært
låst. Disse står nå åpen, slik at besøkende kan ferdes fritt.

Frøya kommunen vil legge til rette for aktivitet på Stabben,
og ønsker fortsatt å være en god samarbeidspartner for
frivillige og grendelag.

I samarbeid med fylkeskommunen ble det gjort befaring i
forhold til vern og vedlikehold av kommandotårnet,
samlinga av gjenstander og uteområdene.
Som et resultat av denne befaringa ble det starta
vedlikeholdsarbeid både inn og utvendig på
kommandobygningen. Lekkasjer ble utbedret, og det ble
gjort nedvask. Gjennom samarbeidet med fylket fikk vi laget
skisser som har vært veilederen i arbeidet med nytt
utstillingslokale.

Utstilling - Stabben fort

Vindkraft
Vindkraftsaken har hatt stort fokus i 2019. Det ble vedtatt
og gjennomført folkeavstemning. Folkeavstemningen ble
gjennomført den 2. april, der alle over 16 år hadde
stemmerett. 78,7% stemte «Nei til vindkraftverk på Frøya».
Valgdeltakelsen var på 48%.
I april fattet kommunestyret vedtak om at arbeidet ikke var
igangsatt og bortfall av dispensasjon, med påfølgende
pålegg om stans med øyeblikkelig virkning. Saken gikk
videre til Fylkesmannen og OED, der kommunen ikke fikk
medhold.
Arbeidet med Frøya Vindpark er i full gang og produksjonen
forventes igangsatt høsten 2020.
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Kart over konsesjonsområde

Økonomi
Inntektstype

Regnskap 19

%

Regnskap 18

Brukerbet.

18 895 842

4%

17 667 928

Salgs-/leieinnt.

48 556 702

10 %

45 644 927

Refusjoner

60 813 067

13 %

53 619 069

117 528 692

24 %

111 337 420

29 956 982

6%

111 503 707

205 652 505
481 403 790

43 %

203 437 368
543 210 419

Regnskap 19

%

Regnskap 18

269 468 095

53 %

256 158 485

Sosiale utgifter

46 897 770

9%

40 936 369

Varer/tjenester

93 052 148

18 %

93 973 802

Varer/tjen/egenprod.

43 003 257

9%

40 960 293

Overføringer

26 870 268

5%

29 882 229

Avskrivninger/fordelte utg

26 516 320

5%

24 605 914

Rammetilsk.
Øvr.tilsk./overfør.
Skatter
SUM

Utgiftstype
Lønnsutgifter

1,0

505 807 858

Resultat:

486 517 092

Regnskap 2019

Regnskap 2018

Brutto driftsresultat

-24 404 068

56 693 327

Netto driftsresultat (e.finans )

-25 573 985

48 850 453

8 948 192

-48 850 453

-16 625 793

-

Netto bruk av avsetninger/avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindreforbruk (-)

Fordeling av lånegjeld på ulike
områder:

2019

2018

Lån til selvkostområdene (VAR)

171 787

145 136

21 934

8 660

111 696

87 198

720 666

704 826

Lån til kirkelige formål
Startlån
Lånegjeld på kommunens øvrige
tjenesteområder
Kommunens totale langsiktige
gjeld

Total lånegjeld
1 500 000
1 000 000

775 993 801 266

945 820 1 026 083

500 000
-

1 026 083

945 820

2016

2017

2018

2019
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Besøk vår nettside: www.froya.kommune.no
Følg oss på vår Facebookside: www.facebook.com/froyakommune
Gi gjerne tilbakemelding på årsmeldingen til:
postmottak@froya.kommune.no
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