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Saknr: 50/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
22.05.2014
Saksbehandler:
Harriet Strand

Arkivsaksnr:
14/543
Arkivkode:
039

Saken skal behandles i følgende utvalg:
50/14
Kommunestyret
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.04.14
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 30.04.14 godkjennes som fremlagt.
Vedlegg:
Protokoll fra møte 30.04.14

Sak nr:
50/14
Gradering:

22.05.2014

Saknr: 51/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
22.05.2014
Saksbehandler:
Frida Hanø Kvingedal

Arkivsaksnr:
14/557
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
51/14
Kommunestyret

Sak nr:
51/14
Gradering:

22.05.2014

REFERATSAKER
Forslag til vedtak:
Referatsakene taes til orientering.
Vedlegg:
Protokoll fra representantskapsmøte i KonSek 28.04.14.
Skriv fra fylkesmannen: Vedrørende melding om vedtak – Reguleringsplan Valen boligfelt.

Saknr: 52/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
22.05.2014
Saksbehandler:
Svanhild Mosebakken

Arkivsaksnr:
14/20
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
6/14
Formannskapet
70/14
Formannskapet
52/14
Kommunestyret

Sak nr:
52/14
Gradering:

16.01.2014
06.05.2014
22.05.2014

EVALUERING AV TO-NIVÅMODELLEN - VIDERE UTVIKLINGSARBEID
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1.
2.
3.

4.

5.

Kommunestyret tar rapporten om evaluering av to-nivåmodellen i Frøya kommune til etterretning.
Rapporten gir et tydelig «bilde» av aktuelle og viktige utviklingsoppgaver for kommunen framover.
Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre et prosjekt med følgende delprosjekter/tema:
1. Arbeidsgiverpolitikk
2. Prinsipper i to-nivåmodellen
3. Ledelse
4. Virksomhetsstyring
5. Støttefunksjoner og Strategi og utvikling
6. Service 2016
Det utarbeidet fremdriftsplan for det enkelte prosjekt. Kommunestyret orienters om fremdrift og
status 2 ganger i året. Sluttrapport for det samlete utviklingsarbeidet behandles i kommunestyret i
løpet av 2016.
Rådmannen får fullmakt til å engasjere ekstern bistand til gjennomføring av prosjektet.

Enstemmig
Innstilling:
1.
2.
3.

4.

5.

Kommunestyret tar rapporten om evaluering av to-nivåmodellen i Frøya kommune til etterretning.
Rapporten gir et tydelig «bilde» av aktuelle og viktige utviklingsoppgaver for kommunen framover.
Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre et prosjekt med følgende delprosjekter/tema:
1. Arbeidsgiverpolitikk
2. Prinsipper i to-nivåmodellen
3. Ledelse
4. Virksomhetsstyring
5. Støttefunksjoner og Strategi og utvikling
6. Service 2016
Det utarbeidet fremdriftsplan for det enkelte prosjekt. Kommunestyret orienters om fremdrift og status
2 ganger i året. Sluttrapport for det samlete utviklingsarbeidet behandles i kommunestyret i løpet av
2016.
Rådmannen får fullmakt til å engasjere ekstern bistand til gjennomføring av prosjektet.

Vedlegg:
Rapport fra evaluering av to-nivåmodellen
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Saksopplysninger:
Formannskapet gjorde i sak 6/14 i møte 16.01.14. følgende vedtak:
1. Rådmannen iverksetter og gjennomfører evaluering av to-nivåmodellen i løpet av april 2014.
2.

Evalueringen og analysen vil danne grunnlag for å vurdere eventuelle tiltak for å forbedre organisasjonen.

3.

Formannskapet orienteres jevnlig om progresjonen i arbeidet.

4.

Rådmannen søker «OU-midler» til prosjektet, alternativt dekkes prosjektet av ledige lønnsmidler.

Rådmannen oppnevnte følgende styringsgruppe for arbeidet:
Svanhild Mosebakken
rådmann

(leder)

Beathe Sandvik Meland

ass rådmann/kommunalsjef

Turid Berget

virksomhetsleder

Andreas Kvingedal

virksomhetsleder

Marit W. Norborg

virksomhetsleder

Ann Kathrin Silset

Fagforbundet

Camilla Røstad

Norsk Sykepleierforbund

Noraberg Consulting v/Bjørgulv Noraberg ble engasjert til å gjennomføre evalueringen. Arbeidet er gjennomført
etter følgende tids- og aktivitetsplan:
Nr
1

Milepel

Hva

Ansvar

Innen

Formannskapet – beslutning om iverksetting av prosjektet «Evaluering
av to-nivåmodellen»

Ordfører

Rådmann – utarbeidet prosjektplan for gjennomføring av evalueringen
– søker KS om økonomisk støtte for engasjement av ekstern rådgiver

Rådmann

01.03.14.
2

Innen
01.03.14.

3

Innen
01.03.14.

Rådmann - planleggingsmøte (forberedelse av styringsgruppemøte,
sammensetning av styringsgruppe, gjennomgang av prosjektplan m.v.)

Rådmann

4

05.03.14.

Styringsgruppa – konstituering, gjennomgang av prosjektet, tids- og
aktivitetsplan for gjennomføringen

Rådmann

5

Innen
01.03.14.

Informasjon - om prosjektet sendes ledere, medarbeidere og tillitsvalgte

Rådmann

6

10. – 14.
03.14.

Intervju/samtaler – prosjektrådgiver har samtaler/intervju med utvalgte
respondenter

Prosjektrådgiver

7

25.03.14.

Oppsummeringsmøte – styringsgruppa og respondentene i intervjuene
deltar. Første tilbakemelding fra rådgivers kartlegging og analyse, og
tilbakemelding fra deltakerne

Prosjektrådgiver

8

02.04.14.

Styringsgruppa – behandling av rapport fra evalueringen og tilråding
for formannskapet om status og eventuelt videre utviklingsarbeid

Rådmann

9

Innen
10.05.14.

Formannskap/kommunestyre – beslutning om rapport og eventuell
videreføring i forprosjekt

Ordfører

•

Intervjuene er gjennomført i uke 11 (10.–14. mars 2014). I alt er 38 personer intervjuet

•

Sentrale styringsdokumenter er gjennomgått av rådgiver både før og etter intervjuene

•

Oppsummeringsseminar for de som har deltatt i intervjuene er gjennomført 25. mars

•

Styringsgruppa behandlet rapporten fra rådgiver 2. april
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På oppsummeringsmøtet 25. mars deltok de som hadde vært til intervju med rådgiver. Som det går fram av
rapporten var det svært stort sammenfall i synspunkter hos de som var intervjuet, og i gruppearbeidet i
oppsummeringsmøtet ble det bekreftet at det «bildet» som ekstern rådgiver har tegnet av organisasjonsmodellen
og status i kommunen stemmer godt med deltakernes oppfatning.
Styringsgruppa har bekreftet dette i møte 02.04.14 (referat fra møtet er vedlagt saken).
Styringsgruppa har sluttet seg til rådgivers tilråding. Det innebærer en konstatering av at to-nivåmodellen ønsker
ingen å gå bort fra, og at det er behov for utvikling av noen områder. Styringsgruppa tilrår at utviklingsarbeidet
gjennomføres som et prosjekt med styringsgruppe og seks prosjektgrupper, og at nåværende styringsgruppe
fortsetter arbeidet.
Flere av «prosjektene» som det foreslås arbeidet med i videreføringen har vært eller er under arbeid, men det er
ønskelig med en samordnet utvikling av prosjektene. Derfor er de tatt med i prosjekt-modellen. De enkelte
prosjektene vil bli lagt frem for kommunestyret etterhvert som de avsluttes.
Prosjektmodellen er tenkt slik:
Oppdragsgiver
Kommunestyret

Styringsgruppe

Prosjektansvarlig
Rådgiver

1. Arbeidsgiverpolitikk

4. Virksomhetsstyring

2. Prinsipper i modellen

5. Støttefunksjoner og SU

3. Ledelse

6. Service 2016

Vurdering:
Evalueringen har vært gjennomført som en åpen og god prosess. Rådgivers beskrivelse av
organisasjonsmodellen vår og status i kommunen har fått full tilslutning fra de som har deltatt i intervjuene og
oppsummeringsmøtet. Det samme gjelder for styringsgruppa.
For rådmannen er det veldig nyttig å ha denne beskrivelsen av status og utfordringer i kommunen vår. Det er de
som har deltatt som har gitt «bildet», og rådgiver har omsatt det hele til en rapport. For rådmannen er det ikke
interessant å «se bakover», men ha fokus på framtida og de utviklings- oppgavene som skisseres i rapporten.
Rådmannen er leder av styringsgruppa, og er derfor enig i gruppas tilråding om videreføring av de mest sentrale
utviklingsoppgavene. Rådmannen tilrår derfor å etablere et «nytt» prosjekt for å utvikle de aktuelle områdene.
Av kapasitetsmessige årsaker mener rådmannen det er nødvendig å ha ekstern bistand også i denne fasen.
Rådmannen vil søke OU-midler for dekking av ekstern bistand.

Saknr: 53/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
22.05.2014
Saksbehandler:
Beathe Sandvik Meland

Arkivsaksnr:
14/323
Arkivkode:

Sak nr:
53/14
Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
24/14
Kommunestyret
5/14
Kommunalt Brukerråd
21/14
Hovedutvalg for drift
6/14
Eldrerådet
53/14
Kommunestyret

27.03.2014
25.04.2014
08.05.2014
12.05.2014
22.05.2014

KVALITETSLØFT FRØYA, INNFASING AV HELSE OG OMSORGSTJENESTENE
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret godkjenner følgende fokusområder innenfor tjenesteområdene institusjon,
hjemmebaserte tjenester, legetjenesten, helsestasjonstjenesen og barne- og familietjenesten:
Tjenesteområder:
Institusjon

Fokusområde 1
Heltidskultur

Fokusområde 2
Livsgledesykehjem

Hjemmebaserte tjeneste

Heltidskultur

Barne- og familietjenesten

Ledelse

Habiliteringrehabilitering
Kompetanseheving

Legetjenesten

Forebyggende og
helsefremmende
arbeid
Kompetanseheving

Helsestasjonstjenesten

Folkehelsearbeid

Samarbeid

Fokusområde 3
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring

Kommunestyret vedtar følgende politiske mål for valgte fokusområder:
Institusjon
Politisk mål for
fokusområdet
heltidskultur

Fokusområde 1: Heltidskultur
Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker
gjennomsnittlig stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt etablerer en
heltidskultur
Fokusområde 2: Livsgledesykehjem

Politisk mål for
fokusområdet
livsgledesykehjem

Frøya sykehjem skal bli sertifisert som et livsgledesykehjem
Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring

Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

Gjennom sertifiseringsordningen må virksomheten dokumentere hvordan
livsgledekriteriene ivaretas. Sertifiseringen skal inngå som en del av
virksomhetens internkontroll og kvalitetssystem

Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

Frøya sykehjem skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og
gjennomgår en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall
avvik.
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Hjemmebaserte
Tjenester
Politisk mål for
fokusområdet
Heltidskultur

Fokusområde 1: Heltidskultur
Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker
gjennomsnittlig stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt etablerer en
heltidskultur
Fokusområde 2: Habilitering/rehabilitering

Politisk mål for
fokusområdet hab/rehab

Gjennom prosjektet hverdagsrehabilitering, lage en plan for hvordan
kommunen skal innføre arbeidsmetoden på permanent basis
Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring

Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

Hjemmebaserte tjenester skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og
gjennomgår en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall
avvik

Barne- og familie
Tjenesten
Fokusområde 1: Ledelse
Politisk mål for
fokusområdet ledelse

Virksomheten skal ha fokus på intern ledelse. Målet skal være å få i gang
prosesser i teamet, for å løse/ kvalitetssikre oppgavene de står ovenfor.
Fokusområde 2: Kompetanseheving

Politisk mål for
fokusområdet
kvalitetsheving

Personalet gjennomgår kompetanseheving innenfor området
barnesamtaler
Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring

Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

Barne og familietjenesten skal ha en godkjent internkontroll

Legetjenesten

Fokusområde 1: Forebyggende og helsefremmende arbeid

Politisk mål for
fokusområdet:
Forebyggende og
helsefremmede arbeid

Mål: Legetjenesten skal utarbeide konkrete, forebyggende tiltak i forhold til
Helsefremmende arbeid = tiltak som bedrer livskvaliteten, trivselen og
muligheten til å mestre de utfordringer og belastninger en utsettes for i
dagliglivet.
Forebyggende arbeid = tiltak som fører til en reduksjon i sykdommer,
skader, sosiale problemer, dødelighet og risikofaktorer
Fokusområde 2: Folkehelsearbeid

Politisk mål for
fokusområdet:
Folkehelsearbeid

Må: Legetjenesten skal utarbeid konkrete tiltak i forhold til
Folkehelsearbeid, som er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som
direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger
psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot
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helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte
eller indirekte påvirker helsen.
Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring
Politisk mål for
fokusområdet:
IK/kval.sikring

Legetjentesten skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og
gjennomgår en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall
avvik

Helsestasjons- tjenesten
Fokusområde 1: Kompetanseheving
Politisk mål for
fokusområdet:
Kompetanseheving

Helsestasjonen utarbeider konkrete tiltak som skal bidra til å styrke
foreldrekompetansen hos foreldre på Frøya
Fokusområde 2: Samarbeid

Politisk mål for
fokusområdet:
Samarbeid

Helsestasjonen, i samarbeid med øvrige hjelpetjenester utarbeider gode
retningslinjer for å styrke samarbeidet med 2-linjetenesten
Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring

Politisk mål for
fokusområdet:
IK/kval.sikring

Helsestasjonen skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og
gjennomgår en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall
avvik

Enstemmig
Eldrerådets uttalelse:
Eldrerådet ser positivt på alle planer som kan bedre kvaliteten på helsetjenestene i kommunen.
Vi forutsetter at de nøvendige ressurser blir bevilget, slik at gode planer også kan settes ut i livet til beste for de
som er avhengig av disse tilbud/tjenester.
Eldrerådet støtter brukerådets uttalelse om at universell utforming av våre kommunale bygg må prioriteres.
Enstemmig
Eldrerådets behandling i møte 12.05.14:
Følgende forslag til vedtak ble fremmet:
”Eldrerådet ser positivt på alle planer som kan bedre kvaliteten på helsetjenestene i kommunen.
Vi forutsetter at de nøvendige ressurser blir bevilget, slik at gode planer også kan settes ut i livet til beste for de
som er avhengig av disse tilbud/tjenester.
Eldrerådet støtter brukerådets uttalelse om at universell utforming av våre kommunale bygg må prioriteres.”
Enstemmig
Kommunalt Brukerråd sin uttalelse i møte 25.04.2014:
Kommunalt Brukerråd tar saken med utdelt vedlegg til orientering, og ser positivt på alle kvalitetsløft i Frøya
kommune. Vi ber om at det blir satt fokus på forholdene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle
virksomheter i kommunen.
Universell Utforming av alle kommunale bygg må prioriteres.
Enstemmig
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Kommunalt Brukersråd´s behandling i møte 25.04.14:
Følgende forslag til vedtak ble fremmet:
”Kommunalt Brukerråd tar saken med utdelt vedlegg til orientering, og ser positivt på alle kvalitetsløft i Frøya
kommune. Vi ber om at det blir satt fokus på forholdene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle
virksomheter i kommunen.
Universell Utforming av alle kommunale bygg må prioriteres.”
Enstemmig
Innstilling:
Kommunestyret godkjenner følgende fokusområder innenfor tjenesteområdene institusjon, hjemmebaserte
tjenester, legetjenesten, helsestasjonstjenesen og barne- og familietjenesten:
Tjenesteområder:
Institusjon

Fokusområde 1
Heltidskultur

Fokusområde 2
Livsgledesykehjem

Hjemmebaserte tjeneste

Heltidskultur

Barne- og familietjenesten

Ledelse

Habiliteringrehabilitering
Kompetanseheving

Legetjenesten

Forebyggende og
helsefremmende
arbeid
Kompetanseheving

Helsestasjonstjenesten

Folkehelsearbeid

Samarbeid

Fokusområde 3
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring

Kommunestyret vedtar følgende politiske mål for valgte fokusområder:

Institusjon
Politisk mål for
fokusområdet
heltidskultur

Fokusområde 1: Heltidskultur

Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig
stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt etablerer en heltidskultur

Fokusområde 2: Livsgledesykehjem
Politisk mål for
fokusområdet
livsgledesykehjem

Frøya sykehjem skal bli sertifisert som et livsgledesykehjem
Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring

Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

Gjennom sertifiseringsordningen må virksomheten dokumentere hvordan
livsgledekriteriene ivaretas. Sertifiseringen skal inngå som en del av
virksomhetens internkontroll og kvalitetssystem

Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

Frøya sykehjem skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og gjennomgår en
total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall avvik.

Hjemmebaserte
Tjenester
Politisk mål for
fokusområdet

Fokusområde 1: Heltidskultur

Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig
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Heltidskultur

stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt etablerer en heltidskultur
Fokusområde 2: Habilitering/rehabilitering

Politisk mål for
fokusområdet hab/rehab

Gjennom prosjektet hverdagsrehabilitering, lage en plan for hvordan kommunen
skal innføre arbeidsmetoden på permanent basis
Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring

Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

Hjemmebaserte tjenester skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og
gjennomgår en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall avvik

Barne- og
familie
Tjenesten

Fokusområde 1: Ledelse

Politisk mål for
fokusområdet ledelse

Virksomheten skal ha fokus på intern ledelse. Målet skal være å få i gang
prosesser i teamet, for å løse/ kvalitetssikre oppgavene de står ovenfor.
Fokusområde 2: Kompetanseheving

Politisk mål for
fokusområdet
kvalitetsheving

Personalet gjennomgår kompetanseheving innenfor området
barnesamtaler
Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring

Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

Barne og familietjenesten skal ha en godkjent internkontroll

Legetjenesten

Fokusområde 1: Forebyggende og helsefremmende arbeid

Politisk mål for
fokusområdet:
Forebyggende og
helsefremmede arbeid

Mål: Legetjenesten skal utarbeide konkrete, forebyggende tiltak i forhold til
Helsefremmende arbeid = tiltak som bedrer livskvaliteten, trivselen og
muligheten til å mestre de utfordringer og belastninger en utsettes for i dagliglivet.
Forebyggende arbeid = tiltak som fører til en reduksjon i sykdommer, skader,
sosiale problemer, dødelighet og risikofaktorer
Fokusområde 2: Folkehelsearbeid

Politisk mål for
fokusområdet:
Folkehelsearbeid

Må: Legetjenesten skal utarbeid konkrete tiltak i forhold til
Folkehelsearbeid, som er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte
eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og
somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt
arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker
helsen.
Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring
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Politisk mål for
fokusområdet:
IK/kval.sikring

Legetjentesten skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og gjennomgår en
total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall avvik

Helsestasjons- tjenesten
Fokusområde 1: Kompetanseheving
Politisk mål for
fokusområdet:
Kompetanseheving

Helsestasjonen utarbeider konkrete tiltak som skal bidra til å styrke
foreldrekompetansen hos foreldre på Frøya
Fokusområde 2: Samarbeid

Politisk mål for
fokusområdet:
Samarbeid

Helsestasjonen, i samarbeid med øvrige hjelpetjenester utarbeider gode
retningslinjer for å styrke samarbeidet med 2-linjetenesten
Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring

Politisk mål for
fokusområdet:
IK/kval.sikring

Helsestasjonen skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og gjennomgår en
total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall avvik

Vedlegg:
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunalt brukerråd hadde saken opp i sitt møte 28.04.14. (Utdelt vedlegg som nevnes i vetaket var
fokusområdene og målene for tjenesteområdene helsestasjon og legetjeneneste som på det tidspunkt ikke var
innarbeidet i saken, slik den er i dette saksfremlegget)
Vedtak:
Kommunalt Brukerråd tar saken med utdelt vedlegg til orientering, og ser positivt på alle kvalitetsløft i Frøya
kommune. Vi ber om at det blir satt fokus på forholdene for mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle
virksomheter i kommunen.
Universell Utforming av alle kommunale bygg må prioriteres.
Enstemmig
Om Kvalitetsløft Frøya
Kvalitetsløft Frøya er et årlig rullerende program for
utvikling og kvalitetssikring av brukerrelaterte tjenester i
kommune-Norge.
Programideen er kort fortalt å konsentrere
forbedringsarbeidet mot vesentlige innsatsfaktorer –
fokusområder - innenfor virksomhetenes/enhetenes
kjerneområder, kombinert med en gjennomgående
refleksjon knyttet til planlegging, status og oppfølging
Forbedringsarbeidet følger to årshjul med felles
utgangspunkt og berøringspunkter underveis. Årshjulene
håndterer både politiske og administrative målsettinger,
og virkosmhetenes/enhetenes egenvurderinger knyttet til
engen praksis med utgangspunkt i såkalte
vurderingsområder.
Programmet er utviklet og testet av ansatte i opplæringssektoren i Frøya kommune i perioden 2011-2013, og
digitalisert av Kvalitetslosen AS.
Det digitaliserte programmet er nå i aktiv bruk i oppvekstsektoren, og med jevnlige innspill til ytterligere
forbedringer. Kvalitetslosen AS har som intensjon om å presentere systemet for kommune-Norge til høsten.
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Politisk forankring og involvering
• Kommunestyret sa 13.09.11 ja til programide og ga således klarsignal for programutvikling i
oppvekstsektoren.
• Kommunestyret sa 17.04.12 at utviklings- og kvalitetssikringssystemet Kvalitetsløft Frøya skulle søkes tatt i
bruk i samtlige brukerrelaterte sektorer i kommunen.
• Kommunestyret godkjente 21.03.13 avtale med Kvalitetslosen AS om digitalisering av programmet med
tilhørende rettighetsoverføring av systemet.
• Kommunestyret har i utviklingsfasen - gjennom programrelaterte temadebatter for oppvekstsektoren - gitt
konkrete styringssignaler knyttet til fokusområder for innsats med tilhørende politiske målsettinger.
• Hovedutvalget for drift har vært involvert underveis både hva gjelder informasjon om utvikling av
programmet, og bruken av dette i praktisk utviklings- og kvalitetssikringsarbeid i oppvekstsektoren.
Innfasingsstatus
• Oppvekstsektoren har som nevnt vært involvert i utvikling av programmet fra start i 2011. Etter to års
testing ved bruk av papirversjon av programmet, har skolene og barnehagene nå tatt i bruk den digitaliserte
utgaven av systemet. Det er lagt opp til systemforbedringer gjennom aktiv utprøving i 2014.
Opplæringssektoren vil således fremdeles ha en sentral rolle i systemutviklingen.
• Helse og velferdssektoren vil etter planen fases inn i systemet i løpet av 2014 med intensjon om å følge
systemets årshjul fullt ut fra januar 2015.
• Når det gjelder kultursektoren har innfasingsarbeid vært lagt i bero i påvente av organisasjonsendringer / ny
virksomhetsleder. En vurdering av strukturelle forhold knyttet til Kvalitetsløft Frøya planlegges igangsatt
etter påske.
• Teknisk sektor har ikke vært involvert så langt.
• Rådmannen vurderer å ta i bruk systemet knyttet til utvikling og kvalitetssikring når det gjelder
virksomheter i støtteapparatet.
Fra sektorer til tjenesteområder
Med bakgrunn i at programmet skal være meningsfylt for alle ansatte når det gjelder utvikling og kvalitetssikring
av tjenestetilbudet, må systemet tilpasses de ulike daglige utfordringene, for eksempel i forhold til håndtering av
lovverk. Systemet er som konsekvens endret noe for å komme tettere på de aktuelle arbeidsmiljøene.
Dette innebærer at sektorbegrepet nå er blitt erstattet med begrepet tjenesteområder(r) der ett tjenesteområde kan
bestå av flere enheter med i utgangspunktet felles utfordringer. I oppvekstsektoren er skolene er slikt område, og
tilsvarende barnehagene.
Tjenesteprodusentene (enhetene) i et tjenesteområde skal ha felles fokus for utvikling og kvalitetssikring, såkalte
fokusområder (fig.1). Politiske målsettinger knyttes opp mot fokusområdene. Det samme gjelder også områder
for statusvurdering av virksomheten/enhetens kvalitative ståsted («helsetilstand»), de såkalte
vurderingsområdene (fig.2). Tjenesteprodusentene i et tjenesteområde skal følgelig ha felles vurderingsområder.
I oppvekstsektoren har skolene og barnehagene – som ulike tjenesteområder- valgt de samme fokusområdene,
mens vurderingsområder og politiske målsettinger innrettes mot skole og barnehage særskilt.
Tjenesteområder i Helse-og velferdssektoren
I Helse- og velferdssektoren vil det
i systemsammenheng bli testet ut en
organisering med 5 ulike
tjenesteområder basert på
noenlunde sammenfallende
utfordringer, slik: Helsestasjon,
Legetjenesten, Barne- og
familietjenesten, Institusjon og
Hjemmebaserte tjenester.
Tjenesteområdene vil kunne ha
ulike fokusområder for utviklingog kvalitetssikring, mens enheter
innenfor hvert av tjenesteområdene
skal ha felles fokus- og
vurderingsområder.

g 1 Fig 1
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Kort systemoversikt
En kortfattet systemoversikt kan illustreres som i figurene 1-4 nedenfor.
Innenfor et tjenesteområde, har systemet 3 fokusområder, hvorav området for kvalitetssikring/internkontroll
gjelder for alle tjenesteområder. Fokusområde 1 og 2 handler om utvikling og velges for hvert tjenesteområde
for ett år om gangen (fig.1)
De to valgte fokusområdene skal godkjennes politisk (*) som områder for spesiell satsning og oppmerksomhet.
*) Delegeringsreglementet kan overlate til rådmannen å fastsette fokusområder med tilhørende overordnede
målsettinger, for eksempel når det gjelder egne støttefunksjoner.
Kommunestyret (*) forventes også å fastsette inntil 9 politiske målsettinger for de tre fokusområdene til sammen
(innenfor hvert av tjenesteområdene). Målene kan fremkomme gjennom temadebatt knyttet til rådmannens
tilstandsrapport og/eller tidligere politiske føringer. Det vil være naturlig at rådmannen kommer med forslag til
mål.
For hvert av de to fokusområdene
for utvikling, velger et
Fig 2
tjenesteområde (gjerne etter forslag
fra rådmannen) inntil 6
vurderingsområder som knyttes opp
mot de politisk (*) bestemte
fokusområdene.
Vurderingsområdene skal til
sammen danne grunnlag for å kunne
vurdere og reflektere over enhetens
kvalitative ståsted («helsetilstand»)
sett opp mot prioriterte områder for
innsats (fokusområder).
Alle ansatte forutsettes å delta i
denne vurderingsprosessen.
Resultatet skal gi rådmannen
grunnlag for den såkalte
styringsdialogen. Styringsdialogen
er rådmannens møte på
arbeidsplassen med ledelse og
ansatte.
Når det gjelder fokusområdet for
kvalitetssikring/internkontroll, er
det angitt 5 obligatoriske
vurderingsområder knyttet til
Fig 3
medarbeiderundersøkelse,
sykefravær, støtteapparatet,
brukerevurdering og
økonomistyring.
De øvrige 6 områdene er «ledige»,
og her bør flere knyttes opp mot
lovverket, kanskje som et resultat
av tilsynsbesøk og lignende.
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Fig 4

Skissen viser systemets årshjul. Prosedyren kommenteres i tabell nedenfor. Alle drøftinger og vurderinger
knyttet til mål og analyser (status) foregår i form av refleksjoner fra dem det gjelder. Resultatet legges inn i det
digitaliserte systemet.
Helse – og velferdssektoren - systeminnfasing
Det tas sikte på at Helse-velferdssektoren skal være innfaset i den digitale utgaven av Kvalitetsløft Frøya i løpet
2014. Dette innebærer framdriftsplan som vist i tabell nedenfor, Årshjulets normale rutiner er vist i 2 kolonne fra
venstre.
Tab. 1

Årshjulselementer
Fokusområder

Årshjulet
nov-des

Politiske mål

nov-des

Utviklingssamling

jan

Utviklingsplan

feb

Politisk involvering

april

Utviklingssamtale

april

Enhetsanalyse 1

juni

Enhetsanalyse 2 og 3

sept

Helse-velferd Kommentarer
mai
Fastsettes av kommunestyret etter drøftinger i
enhetene / innstilling fra rådmannen
mai
Fastsettes av kommunestyret, gjerne etter
innstilling fra rådmannen
juni
Rådmannen i møte med relevante ledere skal:
• Tolke og fordele politiske mål
• Sette målindikatorer
• Fastsette vurderingsområder for
ståstedsanalysen (enhetsanalysen)
Juni-juli
Virksomhetsleder/enhetsleder utarbeider:
• Tiltak til de politiske målene
• Lokale (administrative) mål med indikatorer
og tiltak
1.møte etter
Hovedutvalg får statusoversikt
ferien
(utgår i
Rådmannens samtale om arbeidet med den
systemet
enkelte involverte leder. Kan også omfatte
2014)
medarbeidersamtale.
Ferdig i løpet Analyse av virksomhetens/enhetens ståsted
av september («helsetilstand») hva gjelder de to
fokusområdene for utvikling. Her deltar alle
ansatte.
Analyse av virksomhetens/enhetens ståsted
(«helsetilstand») hva gjelder fokusområdet for
kvalitetssikring, og status for arbeidet med mål
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Styringsdialog

okt

okt-nov

Tilstandsrapport

okt

nov

Måldebatt

nov-des

nov-jan

(politiske og administrative).Her deltar alle
ansatte.
Rådmannen eller representant for rådmannen
drøfter resultatet av analysene med ledere og
ansatte på arbeidsplassen.
Rådmannen utarbeider tilstandsrapport både for
hele tjenesteområdet og for den enkelte
virksomhet/enhet.
Politisk drøfting av tilstandsrapporten i utvalg og
kommunestyret. Fokusområdene vurderes og
dette settes mål for kommende år.

Fokusområder for 2014 (Helse- og velferdssektoren)
Tabellen nedenfor viser både forslag til tjenesteområder med tilhørende enheter, og rådmannens forslag til
fokusområder for 2014, utviklet i samarbeid virksomhetsledere og ledelsen innenfor tjenesteområdene.
Kommunestyret forutsettes i denne sammenheng å godkjenne forslaget til fokusområder (skrevet med kursiv).
Tab 2.
Helse- og velferdssektoren

Tjeneste-områder
->

Helsestasjon

Legetjenesten

Barne-og
familietjenesten
Barn i hjem
Barn utenfor
hjem

Institusjon

Enheter ->

Helsestasjonene
Jordmortjenesten
Skolehelsetjenesten
Veiledere
Åpen
barnehage

Legevakt
Tilsynslege

Fokusområde 1

Kompetanse
heving

Fokusområde 2
Fokusområde 3

Samarbeid

ForeKompetanseh Heltidskultur
byggende og
eving
helsefremmende
arbeid
Folkehelse
Ledelse
Livsglede
Kvalitetssikring/Internkontroll

Korttid
Somatisk
Miljøavdeling
Kjøkken

Hjemmebaserte
tjenester
Psykisk helse
Tjenester
funk.hem.
Hjemmesykepleie
Hjemmehjelp
Omsorgsbolig
Dagsenter
Heltidskultur

Hab/rehab

Politiske mål for 2014
Systemet forutsetter at det fastsettes til sammen inntil 9 politiske mål tilordnet de tre fokusområdene innenfor
hvert av tjenesteområdene. Det bør (ikke må) være minst ett politisk mål innen hvert fokusområde, altså 3 i alt
innenfor hvert av de 5 tjenesteområdene. Målene vedtas av kommunestyret gjennom for eksempel temadebatt,
og/eller etter innstilling fra rådmannen. For 2015 vil tilstandsanalysen gi pekepinn mot relevante målsettinger.
For inneværende år finnes ikke slikt systemrelatert bakgrunnsmateriale.
Systemet kan anskueliggjøres i en matrise, slik:
Tab.3
Helse- og velferdssektoren

Tjeneste-områder
->

Helsestasjon

Legetjenesten

Barne-og
familietjenesten

Institusjon

Hjemmebaserte
tjenester

Fokusområde 1
Min. pol. mål
Fokusområde 2

Bør være minst 1
mål

Bør være minst 1
mål

Bør være minst 1
mål

Bør være minst 1
mål

Bør være minst 1
mål

Bør være minst 1

Bør være minst 1

Bør være minst 1

Bør være minst 1

Bør være minst 1
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Min.pol. mål
Fokusområde 3
Min. pol. mål
Max politiske
mål totalt

mål
Bør være minst 1
mål

mål
Bør være minst 1
mål

mål
Bør være minst 1
mål

mål
Bør være minst 1
mål

mål
Bør være minst 1
mål

9

9

9

9

9

Vurdering:
Rådmannen legger frem følgende forslag til fokusområder for kommunestyret til godkjenning. Dette innenfor
tjenesteområdene institusjon, hjemmebaserte tjenester, barne- og familietjenesten, helsestasjonstjenesten og
legetjenesten.
Tjenesteområder:
Institusjon

Fokusområde 1
Heltidskultur

Fokusområde 2
Livsgledesykehjem

Hjemmebaserte tjeneste

Heltidskultur

Barne- og familietjenesten

Ledelse

Habiliteringrehabilitering
Kompetanseheving

Legetjenesten

Forebyggende og
helsefremmende
arbeid
Kompetanseheving

Helsestasjonstjenesten

Folkehelsearbeid

Samarbeid

Fokusområde 3
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring

Rådmannen foreslår følgende politiske mål for valgte fokusområder, og bifaller kommunstyrets evt tilføyelser.

Institusjon
Politisk mål for
fokusområdet
heltidskultur

Fokusområde 1: Heltidskultur

Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig
stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt etablerer en heltidskultur

Fokusområde 2: Livsgledesykehjem
Politisk mål for
fokusområdet
livsgledesykehjem

Frøya sykehjem skal bli sertifisert som et livsgledesykehjem

Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring
Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

Gjennom sertifiseringsordningen må virksomheten dokumentere hvordan
livsgledekriteriene ivaretas. Sertifiseringen skal inngå som en del av
virksomhetens internkontroll og kvalitetssystem

Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

Frøya sykehjem skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og gjennomgår en
total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall avvik.

Hjemmebaserte
Tjenester
Politisk mål for
fokusområdet
Heltidskultur

Fokusområde 1: Heltidskultur

Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker gjennomsnittlig
stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt etablerer en heltidskultur
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Fokusområde 2: Habilitering/rehabilitering
Politisk mål for
fokusområdet hab/rehab

Gjennom prosjektet hverdagsrehabilitering, lage en plan for hvordan kommunen
skal innføre arbeidsmetoden på permanent basis
Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring

Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

Hjemmebaserte tjenester skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og
gjennomgår en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall avvik

Barne- og
familie
Tjenesten

Fokusområde 1: Ledelse

Politisk mål for
fokusområdet ledelse

Virksomheten skal ha fokus på intern ledelse. Målet skal være å få i gang
prosesser i teamet, for å løse/ kvalitetssikre oppgavene de står ovenfor.
Fokusområde 2: Kompetanseheving

Politisk mål for
fokusområdet
kvalitetsheving

Personalet gjennomgår kompetanseheving innenfor området
barnesamtaler
Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring

Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

Barne og familietjenesten skal ha en godkjent internkontroll

Legetjenesten

Fokusområde 1: Forebyggende og helsefremmende arbeid

Politisk mål for
fokusområdet:
Forebyggende og
helsefremmede arbeid

Mål: Legetjenesten skal utarbeide konkrete, forebyggende tiltak i forhold til
Helsefremmende arbeid = tiltak som bedrer livskvaliteten, trivselen og
muligheten til å mestre de utfordringer og belastninger en utsettes for i dagliglivet.
Forebyggende arbeid = tiltak som fører til en reduksjon i sykdommer, skader,
sosiale problemer, dødelighet og risikofaktorer
Fokusområde 2: Folkehelsearbeid

Politisk mål for
fokusområdet:
Folkehelsearbeid

Må: Legetjenesten skal utarbeid konkrete tiltak i forhold til
Folkehelsearbeid, som er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte
eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og
somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt
arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker
helsen.
Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring

Politisk mål for
fokusområdet:

Legetjentesten skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og gjennomgår en
total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall avvik
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IK/kval.sikring
Helsestasjons- tjenesten
Fokusområde 1: Kompetanseheving
Politisk mål for
fokusområdet:
Kompetanseheving

Helsestasjonen utarbeider konkrete tiltak som skal bidra til å styrke
foreldrekompetansen hos foreldre på Frøya
Fokusområde 2: Samarbeid

Politisk mål for
fokusområdet:
Samarbeid

Helsestasjonen, i samarbeid med øvrige hjelpetjenester utarbeider gode
retningslinjer for å styrke samarbeidet med 2-linjetenesten
Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring

Politisk mål for
fokusområdet:
IK/kval.sikring

Helsestasjonen skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og gjennomgår en
total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall avvik

Les mer om fokusområdene på:
www.livsgledeforeldre.no
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Prosjekter/Saman_om_ein_betre_kommune/Kunnskapsstatus_he
ltid-deltid.pdf
http://www.ergoterapeutene.org/Ergoterapeutene/om-ergoterapi/Ergoterapeuterskompetanse/Hverdagsrehabilitering
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SOMMERJOBB FOR UNGDOM
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1.
2.
3.
4.

Frøya kommune etablerer en prøveordning med «sommerjobb for ungdom» der målgruppen er 15 –
17 år, og det tilbys sommerjobb i en tidsbegrenset periode.
Det bevilges kr. 300.000,- til dette som tas fra disposisjonsfond.
Prøveordningen evalueres før økonomiske rammer for 2015 behandles, med tanke på videreføring i
kommende år med fast oppføring i økonomiplan 2015 - 2019.
Ordningen administereres av Frivillighetssentralen, supplert med ungdoms- og familieveileder og
kommunens personalavdeling.

Enstemmig
Innstilling:
1.
2.
3.
4.

Frøya kommune etablerer en prøveordning med «sommerjobb for ungdom» der målgruppen er 15 – 17 år,
og det tilbys sommerjobb i en tidsbegrenset periode.
Det bevilges kr. 300.000,- til dette som tas fra disposisjonsfond.
Prøveordningen evalueres før økonomiske rammer for 2015 behandles, med tanke på videreføring i
kommende år med fast oppføring i økonomiplan 2015 - 2019.
Ordningen administereres av Frivillighetssentralen, supplert med ungdoms- og familieveileder og
kommunens personalavdeling.

Saksopplysninger:
Det er kommet frem ønske om at Frøya kommune starter opp en ordning der det tilbys sommer jobber for
ungdom i aldersgruppen 15 - 17 år. Dette for å gi ungdommen en tilnærming til arbeidslivet og for å engasjere en
gruppe som har vanskelig for å finne ordinære sommerjobber. Dette kan også ses på som fremtidige
rekrutteringstiltak, da ungdommen kan få en smak av et fremtidig yrkesvalg.
Det er flere kommuner som allerede har slike tiltak, blant annet Hitra kommune har i flere år engasjert
ungdommer gjennom tidsbegrenset sommerjobb. Det er der et samarbeid mellom frivillighetssentralen, rådgiver
for barn og unge og kommunens personalavdeling. Deres erfaringer er positive og ungdommen jobber godt og
engasjert. Første året var det kun 15 søkere på Hitra, mulig på grunn av manglende kjennskap og kunnskap om
ordningen, men hadde i 2013 økt til 68 søkere der 62 ble tilbudt sommerjobb. Jobbene har vært innenfor
kommunale enheter som sykehjemmet, barnehage, SFO, driftsavdelingen og i samarbeid med Dalpro,
Kystmuseet og Hopsjøstiftelsen. Ungdommene skal ikke anses som ordinære arbeidstakere, men fungerer som en
tilleggsressurs i forhold til eksempelvis aktivisering av eldre og barn.
Ordningen er beregnet å omfatte flest mulig ungdommer, og det vil derfor settes en tidsbegrenset periode hver
ungdom får tilbud om jobb. Dette må beregnes ut fra antall søkere, men er i første omgang tenkt til perioder på
tre uker for den enkelte. Ungdommen lønnes ut fra gjeldende tariff, som per i dag er på kr. 108,80 per time for
ungdom under 16 år og kr. 122,40 for ungdom mellom 16 og 18 år. Tilbudet avsluttes når ungdommen fyller 18
år siden de da har mulighet til å søke jobber som ordinær arbeidstaker, det vil si at ungdom som fyller 18 år etter
01.08 inneværende år kan søke.

Saknr: 54/14
Fremdriftsplan:
Politisk behandling FSK
Utlysning i media
Søknadsfrist
Informasjon KST
Tilbudsprosess
Informasjonsmøte
Arbeidsperiode
Evaluering, med rapport til FSK

06.05.14
08.05.14
22.05.14
22.05.14
Uke 22
Uke 23/24
Uke 26 – 33
September/ oktober

Eksempel på lønnsberegning sommerjobb for ungdom, 3 uker:
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Timesats
Antall timer

12 %
5,10 %
122,40 (tariff 16-18 år)
112,5 (3 uker à 37,5 t)

108,80 (tariff u.16 år)

Sum timer x sats
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift

13.700,00
1.652,40
783,00

12.240,00
1.468,80
699,15

Sum utgifter per deltaker:

16.135,40

14.407,95

Vurdering:
Det er generelt vanskelig for ungdom å komme inn på arbeidsmarkedet. Mange mangler både nettverk og
arbeidserfaring for å kunne være attraktive arbeidstakere for næringslivet og offentlig sektor. Mange ungdommer
trenger et tilbud som gir dem arbeidserfaring og kjennskap til arbeidslivets spilleregler. Dette vil i neste omgang
være nyttig når de skal søke ordinære jobber. Gjennom ”sommerjobb for ungdom” vil de få ansvar og oppgaver
på lik linje med andre ansatte, men de skal ikke erstatte ordinær bemanning.
Mål for denne ordningen er å gi ungdom en innføring i arbeidslivet gjennom arbeidserfaring og kunnskap om
arbeidstakers rettigheter og plikter. Det vil gi ungdom mulighet til å bli bedre kjent i egen kommune som på sikt
kan stimulere til at den enkelte ønsker å bo og jobbe i Frøya kommune. Ungdommene vil også få utført
samfunnstjenlige oppgaver i kommunen som kan være til allmenn glede og nytte.
På grunn av kort tid igjen til sommerferien ber Rådmannen om at saken ferdig-bahandles av formannskapet med
informasjonssak til Kommunestyret.

Saknr: 55/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
22.05.2014
Saksbehandler:
Maciej Karpinski

Arkivsaksnr:
14/482
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
71/14
Formannskapet
55/14
Kommunestyret

Sak nr:
55/14
Gradering:

06.05.2014
22.05.2014

TILLEGGSBEVILGNING AV MIDLER TIL INNKJØP AV UTSTYR TIL STORSALEN I FRØYA
KULTUR – OG KOMPETANSESENTER
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Formannskapet bevilger kr 500.000,- til innkjøp av utstyr til storsalen i Frøya kultur – og
kompetansesenter
Beløpet dekkes over disposisjonsfondet.
Enstemmig
Innstilling:
Formannskapet bevilger kr 500.000,- til innkjøp av utstyr til storsalen i Frøya kultur – og kompetansesenter
Beløpet dekkes over disposisjonsfondet.
Vedlegg:
Ingen
Saksopplysninger:
Under planleggingen av Frøya kultur – og kompetansesenter ble det utarbeidet et dokument som omhandler
utstyr til dette bygget. Dette dokumentet (spesifikasjonskrav) beskriver utstyr som skal leveres til senteret og
omfatter følgende rom: kino, storsalen og kulturskolen.
Mesteparten av utstyr som leveres (spesielt til storsalen) er fastmontert og består av audiovisuell utstyr som
høyttalerflate og teatersceniske løsninger. Utstyret er av høy kvalitet og vil tilfredstile de kravene som stillest til
moderne kulturhus.
Spesifikasjonsdokumentet tar dog ikke for seg såkalt ”løst utstyr” som ”backline” (musikkinstrumenter), trådløse
mikrofoner og vanlige mikrofoner, kabler, stativer, oppbevaringskasser, bord og stoler for gjennomføring av
ulike arrangementer med mer.
Dette utstyret er nødvendig for å gjennomføre alle typer kulturarrangement i storsalen og må derfor skaffes.
Rådmannen beklager at dette utstyret ikke var inkludert i tilbudet i utgangspunktet og må derfor komme som
tilleggsfinansiering. De opplysningene kom ikke klart nok frem i planleggingsfasen av dette prosjektet.
Her kommer en oversikt over type utstyr og priser:
1. Trådløse mikrofoner: 12 stk + 4 stk håndholdte -------- pris kr 200.000.2. Backline – instrumenter:
- bassforsterker
- gitarforsterkere
- slagverk
- digitalt piano
Sum instrumenter ------------------------------------------------ pris kr 90.000.3. Kabler, DI-bokser, stativer, oppbevaringskasser --------- pris kr 80.000.4. Mikrofoner – instrumentale og vokale --------------------- pris kr 80.000.5. Bord og stoler til storsalen ----------------------------------- pris kr 50.000.SUM
kr 500.000.-

Saknr: 56/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
22.05.2014
Saksbehandler:
Beathe Sandvik Meland

Arkivsaksnr:
14/493
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
22/14
Hovedutvalg for drift
7/14
Eldrerådet
56/14
Kommunestyret

Sak nr:
56/14
Gradering:

08.05.2014
12.05.2014
22.05.2014

INVENTAR TIL KORTTIDSAVDELINGEN, OG ETABLERING AV TRÅDLØST NETT -FRØYA
SYKEHJEM
Hovedutvalgets innstilling til formannskapet:
Frøya kommune vedtar å låneoppta kr 500.000 til opprusting av korttidsavdelingen og etablering av
trådløst nett ved Frøya Sykehjem.
Enstemmig
Eldrerådets uttalelse:
Eldrerådet støtter forslag til vedtak i saken og håper dette er starten på en sammenhengende periode med
opprustning/rehabilitering på sykehjemmet.
Enstemmig
Eldrerådets behandling i møte 12.05.14:
Følgende forslag til vedtak ble fremmet:
”Eldrerådet støtter forslag til vedtak i saken og håper dette er starten på en sammenhengende periode med
opprustning/rehabilitering på sykehjemmet.”
Enstemmig
Innstilling:
Kommunestyret vedtar å låneoppta kr 500.000 til opprusting av korttidsavdelingen og etablering av trådløst nett
ved Frøya Sykehjem.
Vedlegg:
Ingen.
Saksopplysninger:
Samhandlingsreformen ble innført 1. januar 2012 og skal sikre et bærekraftig, helhetlig og
sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet og tilpasset den
enkelte bruker. Reformen skal ha fokus rettet mot helsefremmende og forebyggende arbeid, habilitering og
rehabilitering. Dette betyr at avtalt behandlingsforløp og forpliktende samarbeidsavtaler mellom kommuner og
sykehus skal vektlegges.
Høsten 2012, ble det i samsvar med samhandlingsreformen vedtatt at det skulle dannes korttidsavdeling i Frøya
Kommune. Dette ble gjennomført, det var da en somatisk avdeling i utgangspunktet med
fastplass/langtidsplasser på alle rommene. Fokus har i stor grad vært drift, og vi føler på at en oppgradering av
inventar og utstyr er påkrevd. Vi har underveis gjort sporadiske investeringer iforhold til fellesarealet når det
gjelder pynt til høytid etc.

Saknr: 56/14
Videre har det også vært oppe som sak tidligere at man benyttet gavepenger til innkjøp av noen stoler som en
kriseløsning.
Ved korttidsavdelingen vår er det pr. i dag 11 rom, med tilsammen 12 pasienter da ett rom benyttes som
dobbeltrom. Vi har noen langtidsbrukere som fortsatt er i korttidsavdelingen. Dette kommer av at man ikke har
en annen plass og tilby dem i somatisk avdeling.
Vi har fast rullering ifht avlastning og server med denne ordningen 8 brukere fast. Denne utvides nå med enda 2
brukere. Videre tar vi imot pasienter fra sykehuset i ulike aldre, med ulike diagnoser og behandlingsforløp.
Hverdagen består i mye rehabilitering, da målet er at brukeren skal føres styrket tilbake til egen bolig etter
sykdom eller ved brudd. Dette krever at man har nok oppdatert utstyr å hjelpe seg med. Ett annet perspektiv er at
man tar mere undersøkelser i korttidsavdelingen enn en somatisk avdeling og er også avhengig av at man har
utstyr som kan vise korrekte verdier,som f.eks stolvekt.
Siden korttidsavdelingen er en avdeling pasientene kommer til i en kort eller lengre periode pga økt hjelpebehov,
sykdom eller behandling, gjør dette at vi ønsker å tilby rom og fellesarealer som fremmer pasientens trivsel.
Pasientene har ikke egne eiendeler eller møbler med seg og dette betyr at vi trenger å innrede avdelingen med
møbler og inventar. Det å ha rom som er presentable og fellesareal som er trivelige, vil bidra til at pasienten
motiveres til å være sosial, engasjert i egen fremgang og at oppholdet oppleves positivt for de som egentlig
ønsker å være i egen bolig eller er på avlastningsopphold.
Økonomi:
Det anbefales at kommunen ruster opp korttidsavdelingen til en standard som gir pasientene en positiv
opplevelse, selv om sykdom og behandling er årsak til oppholdet.
Vi ønsker også at det fysiske miljøet i avdelingen skal være av en slik standard at man ikke må være nødt til å
sette inn gamle møbler fra tidligere brukere for at det skal være møbler på rommene.
Under følger et estimat på omkostninger:
Oppgradering knyttet til inventar i korttidsavdelingen:
Møbler i fellesarealer m/inkont trekk (Sofa) :
Stoler med skammel m/inkont.trekk pasientrom 12 stk :
Belysning pasientrom Vegglampett og nattlys:
Bord pasientrom 12 stk:
Tv m/svingbart veggfeste seng/stol 9 stk:
Bilder pasientrom 2 bilder pr.pasientrom 22 bilder
Gardiner/dekorasjon pasientrom/fellesareal
Solskjerming 3 – 4 pr rom, 11 rom:
Badekrakker/stoler og hyller alle bad
Oppgradering knyttet til utstyr i korttidsavdelingen:
Regulerbare prekestoler 3 stk
Dreieplater 3 stk
Transportrullestoler 2 stk
Gripebelter
Sengestiger
Ulike typer løftesegl til heis
Sklibrett langt/kort
Treningsmanualer små
Diverse baller (knotteballer,grepsballer etc)
Regnbueduk (livsglede for eldre,aktiv omsorg)
Diverse sansestimulerings-utstyr
Stolvekt Mediq
Total sum

20 000 kr
120 000 kr
18 000 kr
30 000 kr
27 000 kr
22 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
12 000 kr
25 000 kr
1500 kr
8000 kr
2000 kr
2000 kr
5000 kr
1500 kr
1500 kr
1500 kr
3000 kr
8000 kr
13 000 kr
361 000 kr

Trådløst gjestenett på Frøya sykehjem:
Tjenesten merker en stor etterspørsel, både fra brukere og besøkene om et trådløst gjestenett på sykehjemmet.
Pga mye mur og betong er en avhengig av flere acess-punkt for å få til en god løsning over hele sykehjemmet.
Rådmann har innhentet priser, estimert kostnad er på ca kr 150.000 kr.

Saknr: 56/14
Vurdering:
Frøya sykehjem fyller 30 år i 2015.!
30 års drift/slitasje er godt synlig ved Frøya sykehjem. Tiden er nå moden for å starte opprusting og
rehabilitering. Rådmannen forslår å starte med korttidsavdelingen ved sykehjemmet. Denne består av arealer der
ingen «bor» over lang tid, og dermed er fri for/uten personlige eiendeler.
I tillegg anbefaler rådmannen å investere i et trådløst nett ved sykehjemmet.
Kommunen må følge med i utviklingen, og i et moderne sykehjem bør vi ha alle fasiliteter hvis man ønsker at
innbyggerne skal ha en oppdatert alderdom. Med internett på alle rom vil vi ha et sykehjem av den standarden vi
selv vil ha når vi blir gamle.
Ut fra saksfremstillingen ovenfor forslår rådmannen å låneoppta kr 500.000.- til inventar og utstyr til
korttidsavdelingen og trådløst nett ved Frøya sykehjem.

Saknr: 57/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
22.05.2014
Saksbehandler:
Frida Hanø Kvingedal

Arkivsaksnr:
14/564
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
57/14
Kommunestyret

Sak nr:
57/14
Gradering:

22.05.2014

INVITASJON TIL Å DELTA I FORSØK MED STEMMERETT FOR UNGDOM SOM FYLLER 16
ELLER 17 ÅR I VALGÅRET VED KOMMUNESTYREVALGET I 2015
Forslag til vedtak:
Frøya kommune søker Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet om å få bli
forsøkskommune i forbindelse med utprøving av stemmerett for 16 og 17-åringer ved
kommunestyrevalget i 2015.
Vedlegg:
Skriv fra Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 24.03.14.
Saksopplysninger:
Frøya Ungdomsråd (FUR) er kontaktet for uttalelse. Denne vil bli lagt fram til møte.
Det er viktig at kommunen i sin søknad opplyser om forhold knyttet til en del kriterier som er listet opp i skrivet.
Fristen for å søke er satt til 1. juni 2014.

Saknr: 58/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
22.05.2014
Saksbehandler:
Beathe Sandvik Meland

Arkivsaksnr:
14/525
Arkivkode:
G40 &13

Saken skal behandles i følgende utvalg:
58/14
Kommunestyret

Sak nr:
58/14
Gradering:

22.05.2014

HØRING- FRAMTIDIG KLINIKKSTRUKTUR I TANNHELSETJENESTEN I STFK
Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til administrativt vedtak.
Vedlegg:
Brev fra fylkestannlegen, «høring- fremtidig klinikkstruktur i tannhelsetjenesten i Sør-Trøndelag»
Saksopplysninger:
Kommunen har fått følgende sak til uttalelse/høring:

I henvendelsen fra fylkestannlegen (vedlagt) fremstilles flere forhold som er viktig for fremtidens
klinikkstrukturer. Her omtales bedriftsøkonomiske forhold, klinikker som trenger nye lokaler og hvilket
tannhelsetilbud vi kan tilby de som bor i tynt befolkede områder.
For Frøya kommune`s del er det verd å merke seg at fylkestannlegen ser for seg en sammenslåing av dagens
klinikk på Hitra og dagens klinikk på Frøya, til en klinikk, og at der ikke ligger forslag til i hvilken av kommune
denne klinikken skal ligge
Vurdering:
Ut fra høringsbrevet anbefaler rådmannen at kommunestyret kommer med en høringsuttalelse til
fylkesrådmannens anbefaling.
Under gjengis fylkesrådmannens konklusjon og anbefaling

Saknr: 58/14

Saknr: 59/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
22.05.2014
Saksbehandler:
Frida Hanø Kvingedal

Arkivsaksnr:
14/562
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
59/14
Kommunestyret
RÅDMANNENS ORIENTERING

Sak nr:
59/14
Gradering:

22.05.2014

Saknr: 59/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
22.05.2014
Saksbehandler:
Frida Hanø Kvingedal

Arkivsaksnr:
14/563
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
60/14
Kommunestyret
ORDFØRERENS ORIENTERING

Sak nr:
60/14
Gradering:

22.05.2014

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Harriet Strand
Arkivsaksnr.: 14/543
Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.04.14

Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 30.04.14 godkjennes som fremlagt.

Vedlegg:
Protokoll fra møte 30.04.14

Arkiv: 039

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal
Arkivsaksnr.: 14/557

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret

REFERATSAKER

Forslag til vedtak:
Referatsakene taes til orientering.
Vedlegg:
Protokoll fra representantskapsmøte i KonSek 28.04.14.
Skriv fra fylkesmannen: Vedrørende melding om vedtak – Reguleringsplan Valen boligfelt.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Svanhild Mosebakken
Arkivsaksnr.: 14/20

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

EVALUERING AV TO-NIVÅMODELLEN - VIDERE UTVIKLINGSARBEID

Forslag til vedtak:
1. Kommunestyret tar rapporten om evaluering av to-nivåmodellen i Frøya kommune til
etterretning.
2. Rapporten gir et tydelig «bilde» av aktuelle og viktige utviklingsoppgaver for kommunen
framover.
3. Kommunestyret ber rådmannen gjennomføre et prosjekt med følgende delprosjekter/tema:
a. Arbeidsgiverpolitikk
b. Prinsipper i to-nivåmodellen
c. Ledelse
d. Virksomhetsstyring
e. Støttefunksjoner og Strategi og utvikling
f. Service 2016
4. Det utarbeidet fremdriftsplan for det enkelte prosjekt. Kommunestyret orienters om fremdrift
og status 2 ganger i året. Sluttrapport for det samlete utviklingsarbeidet behandles i
kommunestyret i løpet av 2016.
5. Rådmannen får fullmakt til å engasjere ekstern bistand til gjennomføring av prosjektet.

Vedlegg:
Rapport fra evaluering av to-nivåmodellen

Saksopplysninger:
Formannskapet gjorde i sak 6/14 i møte 16.01.14. følgende vedtak:
1. Rådmannen iverksetter og gjennomfører evaluering av to-nivåmodellen i løpet av april 2014.
2. Evalueringen og analysen vil danne grunnlag for å vurdere eventuelle tiltak for å forbedre
organisasjonen.
3. Formannskapet orienteres jevnlig om progresjonen i arbeidet.

4. Rådmannen søker «OU-midler» til prosjektet, alternativt dekkes prosjektet av ledige
lønnsmidler.

Rådmannen oppnevnte følgende styringsgruppe for arbeidet:
Svanhild Mosebakken
rådmann
(leder)
Beathe Sandvik Meland

ass rådmann/kommunalsjef

Turid Berget

virksomhetsleder

Andreas Kvingedal

virksomhetsleder

Marit W. Norborg

virksomhetsleder

Ann Kathrin Silset

Fagforbundet

Camilla Røstad

Norsk Sykepleierforbund

Noraberg Consulting v/Bjørgulv Noraberg ble engasjert til å gjennomføre evalueringen.
Arbeidet er gjennomført etter følgende tids- og aktivitetsplan:
Nr Milepel
1

Innen
01.03.14.

2

Innen
01.03.14.

Hva

Ansvar

Formannskapet – beslutning om iverksetting av prosjektet «Evaluering
av to-nivåmodellen»

Ordfører

Rådmann – utarbeidet prosjektplan for gjennomføring av evalueringen
– søker KS om økonomisk støtte for engasjement av ekstern rådgiver

Rådmann

3

Innen
01.03.14.

Rådmann - planleggingsmøte (forberedelse av styringsgruppemøte,
sammensetning av styringsgruppe, gjennomgang av prosjektplan m.v.)

Rådmann

4

05.03.14.

Styringsgruppa – konstituering, gjennomgang av prosjektet, tids- og
aktivitetsplan for gjennomføringen

Rådmann

5

Innen
01.03.14.

Informasjon - om prosjektet sendes ledere, medarbeidere og tillitsvalgte

Rådmann

6

10. – 14.
03.14.

Intervju/samtaler – prosjektrådgiver har samtaler/intervju med utvalgte
respondenter

Prosjektrådgiver

7

25.03.14.

Oppsummeringsmøte – styringsgruppa og respondentene i intervjuene
deltar. Første tilbakemelding fra rådgivers kartlegging og analyse, og
tilbakemelding fra deltakerne

Prosjektrådgiver

8

02.04.14.

Styringsgruppa – behandling av rapport fra evalueringen og tilråding
for formannskapet om status og eventuelt videre utviklingsarbeid

Rådmann

9

Innen
10.05.14.

Formannskap/kommunestyre – beslutning om rapport og eventuell
videreføring i forprosjekt

Ordfører

•

Intervjuene er gjennomført i uke 11 (10.–14. mars 2014). I alt er 38 personer intervjuet

•

Sentrale styringsdokumenter er gjennomgått av rådgiver både før og etter intervjuene

•

Oppsummeringsseminar for de som har deltatt i intervjuene er gjennomført 25. mars

•

Styringsgruppa behandlet rapporten fra rådgiver 2. april

På oppsummeringsmøtet 25. mars deltok de som hadde vært til intervju med rådgiver. Som
det går fram av rapporten var det svært stort sammenfall i synspunkter hos de som var
intervjuet, og i gruppearbeidet i oppsummeringsmøtet ble det bekreftet at det «bildet» som
ekstern rådgiver har tegnet av organisasjonsmodellen og status i kommunen stemmer godt
med deltakernes oppfatning.
Styringsgruppa har bekreftet dette i møte 02.04.14 (referat fra møtet er vedlagt saken).
Styringsgruppa har sluttet seg til rådgivers tilråding. Det innebærer en konstatering av at tonivåmodellen ønsker ingen å gå bort fra, og at det er behov for utvikling av noen områder.
Styringsgruppa tilrår at utviklingsarbeidet gjennomføres som et prosjekt med styringsgruppe
og seks prosjektgrupper, og at nåværende styringsgruppe fortsetter arbeidet.
Flere av «prosjektene» som det foreslås arbeidet med i videreføringen har vært eller er under
arbeid, men det er ønskelig med en samordnet utvikling av prosjektene. Derfor er de tatt med
i prosjekt-modellen. De enkelte prosjektene vil bli lagt frem for kommunestyret etterhvert
som de avsluttes.
Prosjektmodellen er tenkt slik:
Oppdragsgiver
Kommunestyret

Styringsgruppe

Prosjektansvarlig
Rådgiver
1. Arbeidsgiverpolitikk

4. Virksomhetsstyring

2. Prinsipper i modellen

5. Støttefunksjoner og SU

3. Ledelse

6. Service 2016

Vurdering:
Evalueringen har vært gjennomført som en åpen og god prosess. Rådgivers beskrivelse av
organisasjonsmodellen vår og status i kommunen har fått full tilslutning fra de som har
deltatt i intervjuene og oppsummeringsmøtet. Det samme gjelder for styringsgruppa.

For rådmannen er det veldig nyttig å ha denne beskrivelsen av status og utfordringer i
kommunen vår. Det er de som har deltatt som har gitt «bildet», og rådgiver har omsatt det
hele til en rapport. For rådmannen er det ikke interessant å «se bakover», men ha fokus på
framtida og de utviklings- oppgavene som skisseres i rapporten.
Rådmannen er leder av styringsgruppa, og er derfor enig i gruppas tilråding om videreføring
av de mest sentrale utviklingsoppgavene. Rådmannen tilrår derfor å etablere et «nytt»
prosjekt for å utvikle de aktuelle områdene. Av kapasitetsmessige årsaker mener rådmannen
det er nødvendig å ha ekstern bistand også i denne fasen. Rådmannen vil søke OU-midler for
dekking av ekstern bistand.
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Eldrerådet
Kommunalt Brukerråd
Hovedutvalg for drift
Kommunestyret
KVALITETSLØFT FRØYA – INNFASING AV HELSE OG OMSROG
FOKUSOMRÅDER OG POLITISKE MÅL
INSTITUSJON, HJEMMEBASERTE TJENESTER, LEGETJENESTEN,
HELSESTASJONSTJENESTEN OG BARNE- OG FAMILIETJENESTEN
Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner følgende fokusområder innenfor tjenesteområdene institusjon,
hjemmebaserte tjenester, legetjenesten, helsestasjonstjenesen og barne- og familietjenesten:
Tjenesteområder:
Institusjon

Fokusområde 1
Heltidskultur

Fokusområde 2
Livsgledesykehjem

Hjemmebaserte tjeneste

Heltidskultur

Barne- og
familietjenesten
Legetjenesten

Ledelse

Habiliteringrehabilitering
Kompetanseheving

Helsestasjonstjenesten

Forebyggende og
Folkehelsearbeid
helsefremmende
arbeid
Kompetanseheving Samarbeid

Fokusområde 3
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring

Kommunestyret vedtar følgende politiske mål for valgte fokusområder:

Institusjon
Politisk mål for
fokusområdet
heltidskultur

Fokusområde 1: Heltidskultur
Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker
gjennomsnittlig stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt
etablerer en heltidskultur

Fokusområde 2: Livsgledesykehjem
Politisk mål for
fokusområdet
livsgledesykehjem

Frøya sykehjem skal bli sertifisert som et livsgledesykehjem

Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring
Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

Gjennom sertifiseringsordningen må virksomheten dokumentere
hvordan livsgledekriteriene ivaretas. Sertifiseringen skal inngå som
en del av virksomhetens internkontroll og kvalitetssystem

Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

Frøya sykehjem skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og
gjennomgår en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å
redusere antall avvik.

Hjemmebaserte
Tjenester

Fokusområde 1: Heltidskultur

Politisk mål for
fokusområdet
Heltidskultur

Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker
gjennomsnittlig stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt
etablerer en heltidskultur
Fokusområde 2: Habilitering/rehabilitering

Politisk mål for
fokusområdet
hab/rehab

Gjennom prosjektet hverdagsrehabilitering, lage en plan for hvordan
kommunen skal innføre arbeidsmetoden på permanent basis

Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring
Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

Barne- og

Hjemmebaserte tjenester skal ha ekstra fokus på
medikamenthåndtering, og gjennomgår en total revisjon av sine
rutiner, med et mål om å redusere antall avvik

familie
Tjenesten

Fokusområde 1: Ledelse

Virksomheten skal ha fokus på intern ledelse. Målet skal være å få i
Politisk mål for
fokusområdet ledelse gang prosesser i teamet, for å løse/ kvalitetssikre oppgavene de står
ovenfor.

Fokusområde 2: Kompetanseheving

Politisk mål for
fokusområdet
kvalitetsheving

Personalet gjennomgår kompetanseheving innenfor området
barnesamtaler

Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring

Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

Barne og familietjenesten skal ha en godkjent internkontroll

Legetjenesten

Fokusområde 1: Forebyggende og helsefremmende arbeid

Politisk mål for
fokusområdet:
Forebyggende og
helsefremmede arbeid

Mål: Legetjenesten skal utarbeide konkrete, forebyggende tiltak
i forhold til
Helsefremmende arbeid = tiltak som bedrer livskvaliteten,
trivselen og muligheten til å mestre de utfordringer og belastninger
en utsettes for i dagliglivet.
Forebyggende arbeid = tiltak som fører til en reduksjon i
sykdommer, skader, sosiale problemer, dødelighet og risikofaktorer

Fokusområde 2: Folkehelsearbeid
Politisk mål for
fokusområdet:
Folkehelsearbeid

Må: Legetjenesten skal utarbeid konkrete tiltak i forhold til
Folkehelsearbeid, som er samfunnets innsats for å påvirke faktorer
som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel,
forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller
som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling
av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring
Politisk mål for
fokusområdet:
IK/kval.sikring

Legetjentesten skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og
gjennomgår en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å
redusere antall avvik

Helsestasjonstjenesten

Fokusområde 1: Kompetanseheving

Politisk mål for
fokusområdet:
Kompetanseheving

Helsestasjonen utarbeider konkrete tiltak som skal bidra til å styrke
foreldrekompetansen hos foreldre på Frøya

Fokusområde 2: Samarbeid
Politisk mål for
fokusområdet:
Samarbeid

Helsestasjonen, i samarbeid med øvrige hjelpetjenester utarbeider
gode retningslinjer for å styrke samarbeidet med 2-linjetenesten

Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring
Politisk mål for
fokusområdet:
IK/kval.sikring

Helsestasjonen skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og
gjennomgår en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å
redusere antall avvik

Vedlegg:
Ingen
Saksopplysninger:
Kommunalt brukerråd hadde saken opp i sitt møte 28.04.14. (Utdelt vedlegg som nevnes i
vetaket var fokusområdene og målene for tjenesteområdene helsestasjon og legetjeneneste
som på det tidspunkt ikke var innarbeidet i saken, slik den er i dette saksfremlegget)
Vedtak:
Kommunalt Brukerråd tar saken med utdelt vedlegg til orientering, og ser positivt på
alle kvalitetsløft i Frøya kommune. Vi ber om at det blir satt fokus på forholdene for
mennesker med nedsatt funksjonsevne i alle virksomheter i kommunen.
Universell Utforming av alle kommunale bygg må prioriteres.
Enstemmig

Om Kvalitetsløft Frøya

Kvalitetsløft Frøya er et årlig rullerende
program for utvikling og kvalitetssikring av
brukerrelaterte tjenester i kommune-Norge.
Programideen er kort fortalt å konsentrere
forbedringsarbeidet mot vesentlige
innsatsfaktorer – fokusområder - innenfor
virksomhetenes/enhetenes kjerneområder,
kombinert med en gjennomgående refleksjon
knyttet til planlegging, status og oppfølging
Forbedringsarbeidet følger to årshjul med
felles utgangspunkt og berøringspunkter
underveis. Årshjulene håndterer både politiske
og administrative målsettinger, og virkosmhetenes/enhetenes egenvurderinger knyttet til
engen praksis med utgangspunkt i såkalte vurderingsområder.
Programmet er utviklet og testet av ansatte i opplæringssektoren i Frøya kommune i perioden
2011-2013, og digitalisert av Kvalitetslosen AS.
Det digitaliserte programmet er nå i aktiv bruk i oppvekstsektoren, og med jevnlige innspill
til ytterligere forbedringer. Kvalitetslosen AS har som intensjon om å presentere systemet for
kommune-Norge til høsten.
Politisk forankring og involvering
• Kommunestyret sa 13.09.11 ja til programide og ga således klarsignal for
programutvikling i oppvekstsektoren.
• Kommunestyret sa 17.04.12 at utviklings- og kvalitetssikringssystemet Kvalitetsløft
Frøya skulle søkes tatt i bruk i samtlige brukerrelaterte sektorer i kommunen.
• Kommunestyret godkjente 21.03.13 avtale med Kvalitetslosen AS om digitalisering av
programmet med tilhørende rettighetsoverføring av systemet.
• Kommunestyret har i utviklingsfasen - gjennom programrelaterte temadebatter for
oppvekstsektoren - gitt konkrete styringssignaler knyttet til fokusområder for innsats med
tilhørende politiske målsettinger.
• Hovedutvalget for drift har vært involvert underveis både hva gjelder informasjon om
utvikling av programmet, og bruken av dette i praktisk utviklings- og
kvalitetssikringsarbeid i oppvekstsektoren.
Innfasingsstatus
• Oppvekstsektoren har som nevnt vært involvert i utvikling av programmet fra start i
2011. Etter to års testing ved bruk av papirversjon av programmet, har skolene og
barnehagene nå tatt i bruk den digitaliserte utgaven av systemet. Det er lagt opp til
systemforbedringer gjennom aktiv utprøving i 2014. Opplæringssektoren vil således
fremdeles ha en sentral rolle i systemutviklingen.
• Helse og velferdssektoren vil etter planen fases inn i systemet i løpet av 2014 med
intensjon om å følge systemets årshjul fullt ut fra januar 2015.
• Når det gjelder kultursektoren har innfasingsarbeid vært lagt i bero i påvente av
organisasjonsendringer / ny virksomhetsleder. En vurdering av strukturelle forhold
knyttet til Kvalitetsløft Frøya planlegges igangsatt etter påske.

•
•

Teknisk sektor har ikke vært involvert så langt.
Rådmannen vurderer å ta i bruk systemet knyttet til utvikling og kvalitetssikring når det
gjelder virksomheter i støtteapparatet.

Fra sektorer til tjenesteområder
Med bakgrunn i at programmet skal være meningsfylt for alle ansatte når det gjelder
utvikling og kvalitetssikring av tjenestetilbudet, må systemet tilpasses de ulike daglige
utfordringene, for eksempel i forhold til håndtering av lovverk. Systemet er som konsekvens
endret noe for å komme tettere på de aktuelle arbeidsmiljøene.
Dette innebærer at sektorbegrepet nå er blitt erstattet med begrepet tjenesteområder(r) der ett
tjenesteområde kan bestå av flere enheter med i utgangspunktet felles utfordringer. I
oppvekstsektoren er skolene er slikt område, og tilsvarende barnehagene.
Tjenesteprodusentene (enhetene) i et tjenesteområde skal ha felles fokus for utvikling og
kvalitetssikring, såkalte fokusområder (fig.1). Politiske målsettinger knyttes opp mot
fokusområdene. Det samme gjelder også områder for statusvurdering av
virksomheten/enhetens kvalitative ståsted («helsetilstand»), de såkalte vurderingsområdene
(fig.2). Tjenesteprodusentene i et tjenesteområde skal følgelig ha felles vurderingsområder.
I oppvekstsektoren har skolene og barnehagene – som ulike tjenesteområder- valgt de samme
fokusområdene, mens vurderingsområder og politiske målsettinger innrettes mot skole og
barnehage særskilt.
Tjenesteområder i Helse-og velferdssektoren
I Helse- og velferdssektoren vil det i systemsammenheng bli testet ut en organisering med 5
ulike tjenesteområder basert på noenlunde sammenfallende utfordringer, slik: Helsestasjon,
Legetjenesten, Barne- og familietjenesten, Institusjon og Hjemmebaserte tjenester.
Tjenesteområdene vil kunne ha ulike fokusområder for utvikling- og kvalitetssikring, mens
enheter innenfor hvert av tjenesteområdene skal ha felles fokus- og vurderingsområder.

Kort systemoversikt
En kortfattet systemoversikt kan illustreres som i figurene 1-4 nedenfor.
Innenfor et
tjenesteområde, har
Fig
1
Fig 1
Fig 1
systemet 3 fokusområder,
hvorav området for
kvalitetssikring/internkont
roll gjelder for alle
tjenesteområder.
Fokusområde 1 og 2
handler om utvikling og
velges for hvert
tjenesteområde for ett år
om gangen (fig.1)
De to valgte
fokusområdene skal
godkjennes politisk (*)
som områder for spesiell

satsning og oppmerksomhet.
*) Delegeringsreglementet kan overlate til rådmannen å fastsette fokusområder med tilhørende overordnede
målsettinger, for eksempel når det gjelder egne støttefunksjoner.

Kommunestyret (*) forventes også å fastsette inntil 9 politiske målsettinger for de tre
fokusområdene til sammen (innenfor hvert av tjenesteområdene). Målene kan fremkomme
gjennom temadebatt knyttet til rådmannens tilstandsrapport og/eller tidligere politiske
føringer. Det vil være naturlig at rådmannen kommer med forslag til mål.
For hvert av de to
fokusområdene for utvikling,
Fig 2
velger et tjenesteområde
(gjerne etter forslag fra
rådmannen) inntil 6
vurderingsområder som
knyttes opp mot de politisk
(*) bestemte fokusområdene.
Vurderingsområdene skal til
sammen danne grunnlag for å
kunne vurdere og reflektere
over enhetens kvalitative
ståsted («helsetilstand») sett
opp mot prioriterte områder
for innsats (fokusområder).
Alle ansatte forutsettes å
delta i denne vurderingsprosessen. Resultatet skal gi rådmannen grunnlag for den såkalte
styringsdialogen. Styringsdialogen er rådmannens møte på arbeidsplassen med ledelse og
ansatte.
Når det gjelder fokusområdet
for
kvalitetssikring/internkontrol
Fig
l, er det angitt 5 obligatoriske
3
vurderingsområder knyttet til
medarbeiderundersøkelse,
sykefravær, støtteapparatet,
brukerevurdering og
økonomistyring.
De øvrige 6 områdene er
«ledige», og her bør flere
knyttes opp mot lovverket,
kanskje som et resultat av
tilsynsbesøk og lignende.

Fig
4

Skissen viser systemets årshjul. Prosedyren kommenteres i tabell nedenfor. Alle drøftinger
og vurderinger knyttet til mål og analyser (status) foregår i form av refleksjoner fra dem det
gjelder. Resultatet legges inn i det digitaliserte systemet.
Helse – og velferdssektoren - systeminnfasing
Det tas sikte på at Helse-velferdssektoren skal være innfaset i den digitale utgaven av
Kvalitetsløft Frøya i løpet 2014. Dette innebærer framdriftsplan som vist i tabell nedenfor,
Årshjulets normale rutiner er vist i 2 kolonne fra venstre.

Tab. 1
Årshjulselementer

Årshjulet

Fokusområder

nov-des

Helsevelferd
mai

Politiske mål

nov-des

mai

Utviklingssamling

jan

juni

Utviklingsplan

feb

Juni-juli

Politisk involvering

april

Utviklingssamtale

april

1.møte etter
ferien
(utgår i
systemet

Kommentarer
Fastsettes av kommunestyret etter drøftinger i
enhetene / innstilling fra rådmannen
Fastsettes av kommunestyret, gjerne etter
innstilling fra rådmannen
Rådmannen i møte med relevante ledere skal:
• Tolke og fordele politiske mål
• Sette målindikatorer
• Fastsette vurderingsområder for
ståstedsanalysen (enhetsanalysen)
Virksomhetsleder/enhetsleder utarbeider:
• Tiltak til de politiske målene
• Lokale (administrative) mål med indikatorer
og tiltak
Hovedutvalg får statusoversikt
Rådmannens samtale om arbeidet med den
enkelte involverte leder. Kan også omfatte

2014)
Ferdig i løpet
av september

Enhetsanalyse 1

juni

Enhetsanalyse 2 og 3

sept

Styringsdialog

okt

okt-nov

Tilstandsrapport

okt

nov

Måldebatt

nov-des

nov-jan

medarbeidersamtale.
Analyse av virksomhetens/enhetens ståsted
(«helsetilstand») hva gjelder de to
fokusområdene for utvikling. Her deltar alle
ansatte.
Analyse av virksomhetens/enhetens ståsted
(«helsetilstand») hva gjelder fokusområdet for
kvalitetssikring, og status for arbeidet med mål
(politiske og administrative).Her deltar alle
ansatte.
Rådmannen eller representant for rådmannen
drøfter resultatet av analysene med ledere og
ansatte på arbeidsplassen.
Rådmannen utarbeider tilstandsrapport både for
hele tjenesteområdet og for den enkelte
virksomhet/enhet.
Politisk drøfting av tilstandsrapporten i utvalg
og kommunestyret. Fokusområdene vurderes og
dette settes mål for kommende år.

Fokusområder for 2014 (Helse- og velferdssektoren)
Tabellen nedenfor viser både forslag til tjenesteområder med tilhørende enheter, og
rådmannens forslag til fokusområder for 2014, utviklet i samarbeid virksomhetsledere og
ledelsen innenfor tjenesteområdene. Kommunestyret forutsettes i denne sammenheng å
godkjenne forslaget til fokusområder (skrevet med kursiv).

Tab 2.
Helse- og velferdssektoren
Tjeneste-områder
->

Helsestasjon

Legetjenesten

Barne-og
familietjenesten
Barn i hjem
Barn utenfor
hjem

Institusjon

Enheter ->

Helsestasjonene
Jordmortjenesten
Skolehelsetjenesten
Veiledere
Åpen
barnehage

Legevakt
Tilsynslege

Fokusområde 1

Kompetanse
heving

Fokusområde 2
Fokusområde 3

Samarbeid

ForeKompetanseh Heltidskultur
byggende og
eving
helsefremmende
arbeid
Folkehelse
Ledelse
Livsglede
Kvalitetssikring/Internkontroll

Korttid
Somatisk
Miljøavdeling
Kjøkken

Hjemmebaserte
tjenester
Psykisk helse
Tjenester
funk.hem.
Hjemmesykepleie
Hjemmehjelp
Omsorgsbolig
Dagsenter
Heltidskultur

Hab/rehab

Politiske mål for 2014
Systemet forutsetter at det fastsettes til sammen inntil 9 politiske mål tilordnet de tre
fokusområdene innenfor hvert av tjenesteområdene. Det bør (ikke må) være minst ett
politisk mål innen hvert fokusområde, altså 3 i alt innenfor hvert av de 5 tjenesteområdene.
Målene vedtas av kommunestyret gjennom for eksempel temadebatt, og/eller etter innstilling
fra rådmannen. For 2015 vil tilstandsanalysen gi pekepinn mot relevante målsettinger. For
inneværende år finnes ikke slikt systemrelatert bakgrunnsmateriale.
Systemet kan anskueliggjøres i en matrise, slik:
Tab.3
Helse- og velferdssektoren
Tjeneste-områder
->

Helsestasjon

Legetjenesten

Barne-og
familietjenesten

Institusjon

Hjemmebaserte
tjenester

Fokusområde 1
Min. pol. mål
Fokusområde 2
Min.pol. mål
Fokusområde 3
Min. pol. mål
Max politiske
mål totalt

Bør være minst 1
mål

Bør være minst 1
mål

Bør være minst 1
mål

Bør være minst 1
mål

Bør være minst 1
mål

Bør være minst 1
mål

Bør være minst 1
mål

Bør være minst 1
mål

Bør være minst 1
mål

Bør være minst 1
mål

Bør være minst 1
mål

Bør være minst 1
mål

Bør være minst 1
mål

Bør være minst 1
mål

Bør være minst 1
mål

9

9

9

9

9

Vurdering:
Rådmannen legger frem følgende forslag til fokusområder for kommunestyret til
godkjenning. Dette innenfor tjenesteområdene institusjon, hjemmebaserte tjenester, barneog familietjenesten, helsestasjonstjenesten og legetjenesten.

Tjenesteområder:
Institusjon

Fokusområde 1
Heltidskultur

Fokusområde 2
Livsgledesykehjem

Hjemmebaserte tjeneste

Heltidskultur

Barne- og
familietjenesten
Legetjenesten

Ledelse

Habiliteringrehabilitering
Kompetanseheving

Helsestasjonstjenesten

Forebyggende og
Folkehelsearbeid
helsefremmende
arbeid
Kompetanseheving Samarbeid

Fokusområde 3
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring

Rådmannen foreslår følgende politiske mål for valgte fokusområder, og bifaller
kommunstyrets evt tilføyelser.

Institusjon
Politisk mål for
fokusområdet
heltidskultur

Fokusområde 1: Heltidskultur
Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker
gjennomsnittlig stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt
etablerer en heltidskultur

Fokusområde 2: Livsgledesykehjem
Politisk mål for
fokusområdet
livsgledesykehjem

Frøya sykehjem skal bli sertifisert som et livsgledesykehjem

Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring
Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

Gjennom sertifiseringsordningen må virksomheten dokumentere
hvordan livsgledekriteriene ivaretas. Sertifiseringen skal inngå som
en del av virksomhetens internkontroll og kvalitetssystem

Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

Frøya sykehjem skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og
gjennomgår en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å
redusere antall avvik.

Hjemmebaserte
Tjenester

Fokusområde 1: Heltidskultur

Politisk mål for
fokusområdet
Heltidskultur

Prøve ut tiltak og modeller som avskaffer ufrivillig deltid og øker
gjennomsnittlig stillingsstørrelser, slik at kommunen på sikt
etablerer en heltidskultur
Fokusområde 2: Habilitering/rehabilitering

Politisk mål for
fokusområdet
hab/rehab

Gjennom prosjektet hverdagsrehabilitering, lage en plan for hvordan
kommunen skal innføre arbeidsmetoden på permanent basis

Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring
Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

Hjemmebaserte tjenester skal ha ekstra fokus på
medikamenthåndtering, og gjennomgår en total revisjon av sine
rutiner, med et mål om å redusere antall avvik

Barne- og
familie
Tjenesten

Fokusområde 1: Ledelse

Virksomheten skal ha fokus på intern ledelse. Målet skal være å få i
Politisk mål for
fokusområdet ledelse gang prosesser i teamet, for å løse/ kvalitetssikre oppgavene de står
ovenfor.

Fokusområde 2: Kompetanseheving

Politisk mål for
fokusområdet
kvalitetsheving

Personalet gjennomgår kompetanseheving innenfor området
barnesamtaler

Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring

Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

Barne og familietjenesten skal ha en godkjent internkontroll

Legetjenesten

Fokusområde 1: Forebyggende og helsefremmende arbeid

Politisk mål for
fokusområdet:
Forebyggende og
helsefremmede arbeid

Mål: Legetjenesten skal utarbeide konkrete, forebyggende tiltak
i forhold til
Helsefremmende arbeid = tiltak som bedrer livskvaliteten,
trivselen og muligheten til å mestre de utfordringer og belastninger
en utsettes for i dagliglivet.
Forebyggende arbeid = tiltak som fører til en reduksjon i
sykdommer, skader, sosiale problemer, dødelighet og risikofaktorer

Fokusområde 2: Folkehelsearbeid
Politisk mål for
fokusområdet:
Folkehelsearbeid

Må: Legetjenesten skal utarbeid konkrete tiltak i forhold til
Folkehelsearbeid, som er samfunnets innsats for å påvirke faktorer
som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel,
forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller
som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling
av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.

Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring
Politisk mål for
fokusområdet:
IK/kval.sikring

Legetjentesten skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og
gjennomgår en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å
redusere antall avvik

Helsestasjonstjenesten

Fokusområde 1: Kompetanseheving

Politisk mål for
fokusområdet:
Kompetanseheving

Helsestasjonen utarbeider konkrete tiltak som skal bidra til å styrke
foreldrekompetansen hos foreldre på Frøya

Fokusområde 2: Samarbeid
Politisk mål for
fokusområdet:
Samarbeid

Helsestasjonen, i samarbeid med øvrige hjelpetjenester utarbeider
gode retningslinjer for å styrke samarbeidet med 2-linjetenesten

Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring
Politisk mål for
fokusområdet:
IK/kval.sikring

Helsestasjonen skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og
gjennomgår en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å
redusere antall avvik

Les mer om fokusområdene på:
www.livsgledeforeldre.no
http://www.regjeringen.no/upload/KRD/Prosjekter/Saman_om_ein_betre_kommune/K
unnskapsstatus_heltid-deltid.pdf
http://www.ergoterapeutene.org/Ergoterapeutene/om-ergoterapi/Ergoterapeuterskompetanse/Hverdagsrehabilitering

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Mona Åsen
Arkivsaksnr.: 14/467

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet

SOMMERJOBB FOR UNGDOM

Forslag til vedtak:
1. Frøya kommune etablerer en prøveordning med «sommerjobb for ungdom» der
målgruppen er 15 – 17 år, og det tilbys sommerjobb i en tidsbegrenset periode.
2. Det bevilges kr. 300.000,- til dette som tas fra disposisjonsfond.
3. Prøveordningen evalueres før økonomiske rammer for 2015 behandles, med tanke på
videreføring i kommende år med fast oppføring i økonomiplan 2015 - 2019.
4. Ordningen administereres av Frivillighetssentralen, supplert med ungdoms- og
familieveileder og kommunens personalavdeling.

Saksopplysninger:
Det er kommet frem ønske om at Frøya kommune starter opp en ordning der det tilbys sommer
jobber for ungdom i aldersgruppen 15 - 17 år. Dette for å gi ungdommen en tilnærming til
arbeidslivet og for å engasjere en gruppe som har vanskelig for å finne ordinære sommerjobber.
Dette kan også ses på som fremtidige rekrutteringstiltak, da ungdommen kan få en smak av et
fremtidig yrkesvalg.
Det er flere kommuner som allerede har slike tiltak, blant annet Hitra kommune har i flere år
engasjert ungdommer gjennom tidsbegrenset sommerjobb. Det er der et samarbeid mellom
frivillighetssentralen, rådgiver for barn og unge og kommunens personalavdeling. Deres erfaringer er
positive og ungdommen jobber godt og engasjert. Første året var det kun 15 søkere på Hitra, mulig
på grunn av manglende kjennskap og kunnskap om ordningen, men hadde i 2013 økt til 68 søkere
der 62 ble tilbudt sommerjobb. Jobbene har vært innenfor kommunale enheter som sykehjemmet,
barnehage, SFO, driftsavdelingen og i samarbeid med Dalpro, Kystmuseet og Hopsjøstiftelsen.
Ungdommene skal ikke anses som ordinære arbeidstakere, men fungerer som en tilleggsressurs i
forhold til eksempelvis aktivisering av eldre og barn.
Ordningen er beregnet å omfatte flest mulig ungdommer, og det vil derfor settes en tidsbegrenset
periode hver ungdom får tilbud om jobb. Dette må beregnes ut fra antall søkere, men er i første
omgang tenkt til perioder på tre uker for den enkelte. Ungdommen lønnes ut fra gjeldende tariff, som
per i dag er på kr. 108,80 per time for ungdom under 16 år og kr. 122,40 for ungdom mellom 16 og
18 år. Tilbudet avsluttes når ungdommen fyller 18 år siden de da har mulighet til å søke jobber som
ordinær arbeidstaker, det vil si at ungdom som fyller 18 år etter 01.08 inneværende år kan søke.

Fremdriftsplan:
Politisk behandling FSK
Utlysning i media
Søknadsfrist
Informasjon KST
Tilbudsprosess
Informasjonsmøte
Arbeidsperiode
Evaluering, med rapport til FSK

06.05.14
08.05.14
22.05.14
22.05.14
Uke 22
Uke 23/24
Uke 26 – 33
September/ oktober

Eksempel på lønnsberegning sommerjobb for ungdom, 3 uker:
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Timesats
Antall timer

12 %
5,10 %
122,40 (tariff 16-18 år)
112,5 (3 uker à 37,5 t)

Sum timer x sats
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift

13.700,00
1.652,40
783,00

12.240,00
1.468,80
699,15

Sum utgifter per deltaker:

16.135,40

14.407,95

108,80 (tariff u.16 år)

Vurdering:
Det er generelt vanskelig for ungdom å komme inn på arbeidsmarkedet. Mange mangler både
nettverk og arbeidserfaring for å kunne være attraktive arbeidstakere for næringslivet og offentlig
sektor. Mange ungdommer trenger et tilbud som gir dem arbeidserfaring og kjennskap til
arbeidslivets spilleregler. Dette vil i neste omgang være nyttig når de skal søke ordinære jobber.
Gjennom ”sommerjobb for ungdom” vil de få ansvar og oppgaver på lik linje med andre ansatte, men
de skal ikke erstatte ordinær bemanning.
Mål for denne ordningen er å gi ungdom en innføring i arbeidslivet gjennom arbeidserfaring og
kunnskap om arbeidstakers rettigheter og plikter. Det vil gi ungdom mulighet til å bli bedre kjent i
egen kommune som på sikt kan stimulere til at den enkelte ønsker å bo og jobbe i Frøya kommune.
Ungdommene vil også få utført samfunnstjenlige oppgaver i kommunen som kan være til allmenn
glede og nytte.
På grunn av kort tid igjen til sommerferien ber Rådmannen om at saken ferdig-bahandles av
formannskapet med informasjonssak til Kommunestyret.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Maciej Karpinski
Arkivsaksnr.: 14/482

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet

TILLEGGSBEVILGNING AV MIDLER TIL INNKJØP AV UTSTYR TIL
STORSALEN I FRØYA KULTUR – OG KOMPETANSESENTER

Forslag til vedtak:
Formannskapet bevilger kr 500.000,- til innkjøp av utstyr til storsalen i
Frøya kultur – og kompetansesenter
Beløpet dekkes over disposisjonsfondet.

Vedlegg:
Ingen
Saksopplysninger:
Under planleggingen av Frøya kultur – og kompetansesenter ble det utarbeidet et dokument
som omhandler utstyr til dette bygget. Dette dokumentet (spesifikasjonskrav) beskriver utstyr
som skal leveres til senteret og omfatter følgende rom: kino, storsalen og kulturskolen.
Mesteparten av utstyr som leveres (spesielt til storsalen) er fastmontert og består av
audiovisuell utstyr som høyttalerflate og teatersceniske løsninger. Utstyret er av høy kvalitet
og vil tilfredstile de kravene som stillest til moderne kulturhus.
Spesifikasjonsdokumentet tar dog ikke for seg såkalt ”løst utstyr” som ”backline”
(musikkinstrumenter), trådløse mikrofoner og vanlige mikrofoner, kabler, stativer,
oppbevaringskasser, bord og stoler for gjennomføring av ulike arrangementer med mer.
Dette utstyret er nødvendig for å gjennomføre alle typer kulturarrangement i storsalen og må
derfor skaffes.
Rådmannen beklager at dette utstyret ikke var inkludert i tilbudet i utgangspunktet og må
derfor komme som tilleggsfinansiering. De opplysningene kom ikke klart nok frem i
planleggingsfasen av dette prosjektet.

Her kommer en oversikt over type utstyr og priser:
1. Trådløse mikrofoner: 12 stk + 4 stk håndholdte -------- pris kr 200.000.-

2. Backline – instrumenter:
- bassforsterker
- gitarforsterkere
- slagverk
- digitalt piano
Sum instrumenter ------------------------------------------------ pris kr
3. Kabler, DI-bokser, stativer, oppbevaringskasser --------- pris kr
4. Mikrofoner – instrumentale og vokale --------------------- pris kr
5. Bord og stoler til storsalen ----------------------------------- pris kr
SUM
kr

90.000.80.000.80.000.50.000.500.000.-

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland
Arkivsaksnr.: 14/493

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Hovedutvalg for drift
Eldrerådet
Kommunalt Brukerråd
Kommunestyret

INVENTAR TIL KORTTIDSAVDELINGEN, OG ETABLERING AV TRÅDLØST
NETT -FRØYA SYKEHJEM
Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar å låneoppta kr 500.000 til opprusting av korttidsavdelingen og
etablering av trådløst nett ved Frøya Sykehjem.

Vedlegg:
Ingen
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
14/493-1
INVENTAR TIL KORTTIDSAVDELINGEN, OG ETABLERING AV
TRÅDLØST NETT -FRØYA SYKEHJEM

Saksopplysninger:
Samhandlingsreformen ble innført 1. januar 2012 og skal sikre et bærekraftig, helhetlig og
sammenhengende tjenestetilbud av god kvalitet, med høy pasientsikkerhet og tilpasset den
enkelte bruker. Reformen skal ha fokus rettet mot helsefremmende og forebyggende arbeid,
habilitering og rehabilitering. Dette betyr at avtalt behandlingsforløp og forpliktende
samarbeidsavtaler mellom kommuner og sykehus skal vektlegges.
Høsten 2012, ble det i samsvar med samhandlingsreformen vedtatt at det skulle dannes
korttidsavdeling i Frøya Kommune. Dette ble gjennomført, det var da en somatisk avdeling i
utgangspunktet med fastplass/langtidsplasser på alle rommene. Fokus har i stor grad vært
drift, og vi føler på at en oppgradering av inventar og utstyr er påkrevd. Vi har underveis
gjort sporadiske investeringer iforhold til fellesarealet når det gjelder pynt til høytid etc.
Videre har det også vært oppe som sak tidligere at man benyttet gavepenger til innkjøp av
noen stoler som en kriseløsning.
Ved korttidsavdelingen vår er det pr. i dag 11 rom, med tilsammen 12 pasienter da ett rom
benyttes som dobbeltrom. Vi har noen langtidsbrukere som fortsatt er i korttidsavdelingen.

Dette kommer av at man ikke har en annen plass og tilby dem i somatisk avdeling.
Vi har fast rullering ifht avlastning og server med denne ordningen 8 brukere fast. Denne
utvides nå med enda 2 brukere. Videre tar vi imot pasienter fra sykehuset i ulike aldre, med
ulike diagnoser og behandlingsforløp.
Hverdagen består i mye rehabilitering, da målet er at brukeren skal føres styrket tilbake til
egen bolig etter sykdom eller ved brudd. Dette krever at man har nok oppdatert utstyr å
hjelpe seg med. Ett annet perspektiv er at man tar mere undersøkelser i korttidsavdelingen
enn en somatisk avdeling og er også avhengig av at man har utstyr som kan vise korrekte
verdier,som f.eks stolvekt.
Siden korttidsavdelingen er en avdeling pasientene kommer til i en kort eller lengre periode
pga økt hjelpebehov, sykdom eller behandling, gjør dette at vi ønsker å tilby rom og
fellesarealer som fremmer pasientens trivsel. Pasientene har ikke egne eiendeler eller møbler
med seg og dette betyr at vi trenger å innrede avdelingen med møbler og inventar. Det å ha
rom som er presentable og fellesareal som er trivelige, vil bidra til at pasienten motiveres til å
være sosial, engasjert i egen fremgang og at oppholdet oppleves positivt for de som egentlig
ønsker å være i egen bolig eller er på avlastningsopphold.
Økonomi:
Det anbefales at kommunen ruster opp korttidsavdelingen til en standard som gir pasientene
en positiv opplevelse, selv om sykdom og behandling er årsak til oppholdet.
Vi ønsker også at det fysiske miljøet i avdelingen skal være av en slik standard at man ikke
må være nødt til å sette inn gamle møbler fra tidligere brukere for at det skal være møbler på
rommene.
Under følger et estimat på omkostninger:
Oppgradering knyttet til inventar i korttidsavdelingen:
Møbler i fellesarealer m/inkont trekk (Sofa) :
Stoler med skammel m/inkont.trekk pasientrom 12 stk :
Belysning pasientrom Vegglampett og nattlys:
Bord pasientrom 12 stk:
Tv m/svingbart veggfeste seng/stol 9 stk:
Bilder pasientrom 2 bilder pr.pasientrom 22 bilder
Gardiner/dekorasjon pasientrom/fellesareal
Solskjerming 3 – 4 pr rom, 11 rom:
Badekrakker/stoler og hyller alle bad

20 000 kr
120 000 kr
18 000 kr
30 000 kr
27 000 kr
22 000 kr
20 000 kr
20 000 kr
12 000 kr

Oppgradering knyttet til utstyr i korttidsavdelingen:
Regulerbare prekestoler 3 stk
Dreieplater 3 stk
Transportrullestoler 2 stk
Gripebelter
Sengestiger
Ulike typer løftesegl til heis
Sklibrett langt/kort
Treningsmanualer små
Diverse baller (knotteballer,grepsballer etc)

25 000 kr
1500 kr
8000 kr
2000 kr
2000 kr
5000 kr
1500 kr
1500 kr
1500 kr

Regnbueduk (livsglede for eldre,aktiv omsorg)
Diverse sansestimulerings-utstyr
Stolvekt Mediq
Total sum

3000 kr
8000 kr
13 000 kr
361 000 kr

Trådløst gjestenett på Frøya sykehjem:
Tjenesten merker en stor etterspørsel, både fra brukere og besøkene om et trådløst gjestenett
på sykehjemmet. Pga mye mur og betong er en avhengig av flere acess-punkt for å få til en
god løsning over hele sykehjemmet. Rådmann har innhentet priser, estimert kostnad er på ca
kr 150.000 kr.

Vurdering:
Frøya sykehjem fyller 30 år i 2015.!
30 års drift/slitasje er godt synlig ved Frøya sykehjem. Tiden er nå moden for å starte
opprusting og rehabilitering. Rådmannen forslår å starte med korttidsavdelingen ved
sykehjemmet. Denne består av arealer der ingen «bor» over lang tid, og dermed er fri for/uten
personlige eiendeler.
I tillegg anbefaler rådmannen å investere i et trådløst nett ved sykehjemmet.
Kommunen må følge med i utviklingen, og i et moderne sykehjem bør vi ha alle fasiliteter
hvis man ønsker at innbyggerne skal ha en oppdatert alderdom. Med internett på alle rom vil
vi ha et sykehjem av den standarden vi selv vil ha når vi blir gamle.
Ut fra saksfremstillingen ovenfor forslår rådmannen å låneoppta kr 500.000.- til inventar og
utstyr til korttidsavdelingen og trådløst nett ved Frøya sykehjem.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal
Arkivsaksnr.: 14/564

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret
INVITASJON TIL Å DELTA I FORSØK MED STEMMERETT FOR UNGDOM
SOM FYLLER 16 ELLER 17 ÅR I VALGÅRET VED KOMMUNESTYREVALGET I
2015
Innstilling:
Frøya kommune søker Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet om å få
bli forsøkskommune i forbindelse med utprøving av stemmerett for 16 og 17-åringer ved
kommunestyrevalget i 2015.
Vedlegg:
Skriv fra Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet datert 24.03.14.
Saksopplysninger:
Frøya Ungdomsråd (FUR) er kontaktet for uttalelse. Denne vil bli lagt fram til møte.
Det er viktig at kommunen i sin søknad opplyser om forhold knyttet til en del kriterier som er
listet opp i skrivet.
Fristen for å søke er satt til 1. juni 2014.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland
Arkivsaksnr.: 14/525

Arkiv: G40 &13

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret

HØRING- FRAMTIDIG KLINIKKSTRUKTUR I TANNHELSETJENESTEN I STFK

Forslag til vedtak:
Saken legges frem uten forslag til administrativt vedtak.

Vedlegg:
Brev fra fylkestannlegen, «høring- fremtidig klinikkstruktur i tannhelsetjenesten i SørTrøndelag»
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
Kommunen har fått følgende sak til uttalelse/høring:

I henvendelsen fra fylkestannlegen (vedlagt) fremstilles flere forhold som er viktig for
fremtidens klinikkstrukturer. Her omtales bedriftsøkonomiske forhold, klinikker som trenger
nye lokaler og hvilket tannhelsetilbud vi kan tilby de som bor i tynt befolkede områder.

For Frøya kommune`s del er det verd å merke seg at fylkestannlegen ser for seg en
sammenslåing av dagens klinikk på Hitra og dagens klinikk på Frøya, til en klinikk, og at der
ikke ligger forslag til i hvilken av kommune denne klinikken skal ligge
Vurdering:
Ut fra høringsbrevet anbefaler rådmannen at kommunestyret kommer med en
høringsuttalelse til fylkesrådmannens anbefaling.
Under gjengis fylkesrådmannens konklusjon og anbefaling

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal
Arkivsaksnr.: 14/562
Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret
RÅDMANNENS ORIENTERING
Rådmannens orientering:

Arkiv:

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal
Arkivsaksnr.: 14/563
Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret

ORDFØRERENS ORIENTERING

Ordførerens orientering:

Arkiv:

