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Saknr: 33/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
29.03.2017
Saksbehandler:
Siv-Tove Skarshaug

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/846
Arkivkode:
033

Saken skal behandles i følgende utvalg:
33/17
Kommunestyret
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 02.03.17
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 02.03.17 godkjennes som framlagt.
Vedlegg:
Protokoll fra møte 02.03.17

Sak nr:
33/17
Gradering:

29.03.2017

Saknr: 34/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
29.03.2017
Saksbehandler:
Roger Fredheim

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/745
Arkivkode:
A20

Saken skal behandles i følgende utvalg:
34/17
Kommunestyret

Sak nr:
34/17
Gradering:

29.03.2017

TILSTANDSRAPPORT OG OPPVEKSTDEBATT 2016/2017.
Forslag til vedtak:
Kommunestyre tar tilstandsrapport og arbeidet med målsettingene 2016-2020 til orientering.

Vedlegg:





Tilstandsrapport grunnskole 2016 m/ rådmannens kommentarer
Elev- og foreldreundersøkelse skole 2016
Barnehagefakta for Frøya kommune 2016 m/ rådmannens kommentarer
Styringsdialog, status virksomheter februar/mars 2017

Saksopplysninger:
Dette er administrativ skole- og barnehageeiers årlige rapport til politisk nivå. Vedlagt er aktuelle dokumenter
knyttet til denne rapporteringen.
Under fjorårets oppvekstdebatt delegerte kommunestyre til hovedutvalg for drift å sette målsetninger for
sektoren sammen med oppvekstlederne. Dette ble gjennomført gjennom to møter i utvalget. Følgende mål
knyttet opp mot kommuneplanens samfunnsdel ble lagt fram og vedtatt og gjelder for perioden 2016-2020:
1.
2.
3.
4.

Forplikte et tverrfaglig samarbeid mellom helse og oppvekst.
Innen utgangen av 2020 skal Frøyaskolen ligge minst på landsgjennomsnittet for grunnskolepoeng og
nasjonale prøver
Foreldre/foresatte opplever å bli brukt som en ressurs – toveis brukermedvirkning
Deltakelse på foreldre-undersøkelser er opp mot 100 %. Svarprosenten på opplevd bruker-medvirkning
er høy.
Arbeidsliv, politisk nivå og oppvekst forplikter seg til et samarbeid for å synliggjøre viktigheten av
høyere utdanning.

I etterkant av vedtatte målsetninger for sektoren har administrativ skoleeier i samarbeid med lederne utarbeidet
en overordnet mål- og tiltaksplan som gjelder for hele sektoren for hele perioden.
Videre har den enkelte virksomhet utarbeidet en egen plan for sin virksomhet.
Rådmannen ved administrativ skoleeier har i perioden februar-mars 2017 gjennomført styringsdialoger. Som
kjent med tidligerere er dette besøk på den enkelte virksomhet der det gjennomføres samtaler med leder/ledelse,
ansatte og brukere (elever/foresatte). Målet med disse dialogene er å kvalitetssikre at den enkelte virksomhet
arbeider etter de målsetningene som er politisk vedtatt.

Saknr: 34/17
Årets styringsdialoger rapporterer status for arbeidet etter første år av fireårs-perioden.
Vurdering:
Det er rådmannens oppfatning at det nå er tatt vesentlige grep for å skape varig bedring i oppvekstsektoren:
 Konkrete målbare 4- årige politiske målsetninger.
 Det er etablert gode arenaer innenfor sektoren som gir grunnlag for faglig fordypning, evaluering og
forbedring.
 Det er igangsatt en tettere dialog mellom sektoren og politisk nivå (HFD).
 For skolene spesielt er man i gang med et statlig samarbeid med utviklingsveiledere som vil bidra
vesentlig med å videreføre og tydeliggjøre skoleleder og skoleeiers ansvar for kvalitetsutvikling.
Forhold til overordna planverk:
Kommuneplanens sammfunnsdel
 Kap «Levekår og folkehelse»:
1. Skape helsefremmede barnehager og skoler- med fokus på både psykisk og fysisk helse.
2. Øke barnas læringsutbytte gjennom systematisk satsning på å utvikle grunnleggende ferdigheter.
3. Øke foreldrekompetansen.
 Kap «Samfunn, næring og kultur»:
1. Stimulere til at ungdom tar høyere utdanning og at de etablerer seg på Frøya.

Saknr: 35/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
29.03.2017
Saksbehandler:
Roger Fredheim

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/811
Arkivkode:
A44

Saken skal behandles i følgende utvalg:
35/17
Kommunestyret

Sak nr:
35/17
Gradering:

29.03.2017

SØKNAD ØYREKKA FOLKEHØYSKOLE
Forslag til vedtak:
Frøya kommunestyre stiller seg bak søknad fra Øyrekka Folkehøgskole A/S om å etablere folkehøgskole
på Mausund.
Vedlegg:
Ingen
Saksopplysninger:
Den formelle søknaden er ikke fullstendig ferdigstilt. Det vil bli gitt en kort presentasjon av søknaden i
kommunestyremøte 29/3.

I januar 2015 hadde Frøya besøk av flere studentgrupper fra NTNU – EiT – Eksperter i Team. De
undersøkte forutsetningene for flere nyetableringer i øyregionen. Mulighetene for å etablere en
folkehøgskole ble vurdert som gode.
Frøya kommune ga sjefredaktør John Arne Moen i Trønder-Avisa i oppdrag å undersøke de samfunnsmessige
forutsetningene for å etablere en folkehøgskole i Øyrekka. Rapporten ble overlevert til kommunestyret i juni
2015. Prosessen resulterte i et betydelig lokalt engasjement som førte til at kommunen i februar 2016 vedtok å
videreføre prosessen.
Det ble nedsatt ei styringsgruppe under ledelse av rådmann Svanhild Mosebakken, med medlemmer fra
kommunen, næringslivet og Øyrådet (et kommunalt etablert organ som representerer de seks øysamfunnene i
kommunen uten fastlandsforbindelse), med formål å utarbeide en søknad om opprettelse av en folkehøgskole i
øyrekka. Midler ble bevilget av kommunen og prosjektleder (Trøndersk Kystkompetanse AS, ved daglig leder)
ble engasjert.
Det lokale engasjementet ble konkretisert ved etableringen av Øyrekka Folkehøgskole AS. I et folkemøte i
september 2016 ble planene diskutert. Deltakere fra kommunen, fylkeskommunen, næringsliv og innbyggere
kom på folkemøtet med innspill til profil, linjevalg, lokalisering, samarbeidspartnere og eierskap. Resultatet av
møtet la grunnlaget for det videre arbeidet.

Selskapet Øyrekka Folkehøgskole AS (org. nr. 916 996 330) ble etablert i april 2016 med den hensikt å jobbe
for å etablere en folkehøgskole på Mausund i Frøya kommune.
Mausund Idrettslag var initiativtaker til etableringen og eneaksjonær i selskapet fram til en emisjon i perioden
desember 2016 til februar 2017.
Etter emisjonen har selskapet en bredt sammensatt aksjonærgruppe blant privatpersoner, lag, organisasjoner og
næringsliv i regionen. Mausund IL er også etter emisjonen største aksjonær.

Saknr: 35/17
Ved godkjent søknad vil Øyrekka Folkehøgskole AS (enten alene eller sammen med investorer) ta initiativet til
å etablere et eiendomsselskap. Øyrekka Folkehøgskole AS vil bli skolens driftsselskap.
Vurdering:
Rådmannen har vært en aktiv del av prosessen, og er av den oppfatning at det er av stor viktighet at Frøya
kommune støtter en slik søknad. Det vil ha store ringvirkninger for hele kommunen om dette blir etablert, og er
helt i tråd med det politiske ønsket om økt aktivitet i øyrekka.
Det arbeides også aktivt med å få etablert intensjonsavtaler med både offentlige og private aktører. Rådmannen
vil bl. a. legge til rette for et slikt samarbeid med skoler og barnehager i kommunen.
Det er ingen økonomiske forpliktelser for Frøya kommune slik søknaden nå foreligger.
Forhold til overordna planverk:
Kommuneplanens samfunnsdel kap. «Samfunn, næring og kultur»:
Overordnet mål: Frøya er et godt sted å leve.
Sånn vil vi ha det: Frøya er attraktivt som bosted.
Sånn vil vi gjøre det: Stimulere til levende grender og levende øysamfunn.

Saknr: 36/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
29.03.2017
Saksbehandler:
Beathe Sandvik Meland

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/581
Arkivkode:
044

Saken skal behandles i følgende utvalg:
8/17
Administrasjonsutvalget
36/17
Kommunestyret

Sak nr:
36/17
Gradering:

22.03.2017
29.03.2017

ENDRING AV DELEGASJON TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET
Administrasjonsutvalgets innstilling til kommunestyret:

1. Frøya kommunestyre omgjør dagens delegasjon til administrasjonsutvalget. Følgende
delegeres til administrasjonsutvalget fra 01.04.17
 Ansvars/- arbeidsområde og medlemmer
Administrasjonsutvalget er Frøya kommunes partssammensatte utvalg, jfr.
Kommuneloven § 25 og Hovedavtalens del B § 4. Utvalget består av formannskapets 7 medlemmer og 2
medlemmer valgt av og blant de ansatte.
Administrasjonsutvalget er tillagt ansvar for overordnet personal- og organisasjonssaker. Utvalget
behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og
inkluderende arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging
og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultater av KS sine kontakter med statlige
myndigheter, samt oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte.
 Saker der administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet
Administrasjonsutvalget gjør vedtak innenfor budsjettrammer, og etter de retningslinjer som
er vedtatt av kommunestyret, eller fastsatt i lov eller forskrift når det gjelder:
 Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer og planer som ikke ligger til kommunestyret
 Styringssystemer som skal brukes i personalarbeidet, samt retningslinjer/reglement som
gjelder personal- og organisasjonssaker
 Særskilte tiltak rettet mot for eksempel rekrutteringstiltak, kompetanseutvikling
 Tvistespørsmål om tolking og praktisering av lokale avtaler, reglement og retningslinjer
 Andre saker som kommunestyret/ formannskapet delegerer til utvalget
 Administrasjonsutvalget kan delegere avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker til rådmannen.
 Administrasjonsutvalget innstiller direkte til kommunestyret
 Saker der administrasjonsutvalget har uttalerett
Administrasjonsutvalget har uttalerett i følgende saker:
 Omstillings - og endringsarbeid
 Organisasjonsutvikling
 Reglement, retningslinjer og instrukser som gjelder ansatte
 Fastsetting av kommunens lønnspolitikk
 Andre saker kommunestyret/formannskap legger frem for utvalget

Saknr: 36/17
 Administrasjonsutvalgets møter
Vedr. møteplan, innkallinger, saksbehandling og gjennomføring av utvalgsmøter henvises det til
utfyllende møtereglement for Frøya kommunestyre, som gjelder tilsvarende for
Administrasjonsutvalget.
Rådmannen er ansvarlig for at de saker som blir lagt fram for utvalget er forsvarlig utredet, og at vedtak
blir iverksatt.
2. Delegasjonsreglementet av 27.11.14, pkt 3.6 «Administrasjonsutvalget» endres i sin helhet,
i samsvar med dette vedtak

Vedtak i Administrasjonsutvalget den 22.03.2017 sak 8/17:
Vedtak:
1. Frøya kommunestyre omgjør dagens delegasjon til administrasjonsutvalget. Følgende delegeres til
administrasjonsutvalget fra 01.04.17
 Ansvars/- arbeidsområde og medlemmer
Administrasjonsutvalget er Frøya kommunes partssammensatte utvalg, jfr.
Kommuneloven § 25 og Hovedavtalens del B § 4. Utvalget består av formannskapets 7 medlemmer og 2
medlemmer valgt av og blant de ansatte.
Administrasjonsutvalget er tillagt ansvar for overordnet personal- og organisasjonssaker. Utvalget behandler
overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende
arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av
nasjonalt vedtatte reformer, resultater av KS sine kontakter med statlige myndigheter, samt oppfølging av saker
fra sentralt kontaktmøte.
 Saker der administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet
Administrasjonsutvalget gjør vedtak innenfor budsjettrammer, og etter de retningslinjer som
er vedtatt av kommunestyret, eller fastsatt i lov eller forskrift når det gjelder:
 Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer og planer som ikke ligger til kommunestyret
 Styringssystemer som skal brukes i personalarbeidet, samt retningslinjer/reglement som gjelder
personal- og organisasjonssaker
 Særskilte tiltak rettet mot for eksempel rekrutteringstiltak, kompetanseutvikling
 Tvistespørsmål om tolking og praktisering av lokale avtaler, reglement og retningslinjer
 Andre saker som kommunestyret/ formannskapet delegerer til utvalget
 Administrasjonsutvalget kan delegere avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker til rådmannen.
 Administrasjonsutvalget innstiller direkte til kommunestyret
 Saker der administrasjonsutvalget har uttalerett
Administrasjonsutvalget har uttalerett i følgende saker:
 Omstillings - og endringsarbeid
 Organisasjonsutvikling
 Reglement, retningslinjer og instrukser som gjelder ansatte
 Fastsetting av kommunens lønnspolitikk
 Andre saker kommunestyret/formannskap legger frem for utvalget
 Administrasjonsutvalgets møter
Vedr. møteplan, innkallinger, saksbehandling og gjennomføring av utvalgsmøter henvises det til utfyllende
møtereglement for Frøya kommunestyre, som gjelder tilsvarende for
Administrasjonsutvalget.

Saknr: 36/17
Rådmannen er ansvarlig for at de saker som blir lagt fram for utvalget er forsvarlig utredet, og at vedtak blir
iverksatt.
2.

Delegasjonsreglementet av 27.11.14, pkt 3.6 «Administrasjonsutvalget» endres i sin helhet, i samsvar
med dette vedtak

Enstemmig.
Vedlegg:
Delegasjonsreglementet av 27.11.14
Saksopplysninger:

Kommunelovens § 25. sier følgende om partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg.
1. Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg administrasjonsutvalg - for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller
fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalg etter første punktum kan erstattes med andre
ordninger dersom dette får tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de ansatte.
2. Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter for kommunen eller fylkeskommunen og
de ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen. Flertallet i
utvalget skal bestå av representanter for kommunen eller fylkeskommunen. Kommunestyret og
fylkestinget velger selv kommunens eller fylkeskommunens representanter og utvalgets leder og
nestleder blant disse.
3. For de ansattes representanter gjelder de vanlige valgbarhetsregler, bortsett fra bostedskravet.
4. For øvrig gjelder de samme bestemmelser som for andre faste utvalg.
0 Endret ved lov 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997).
Hovedavtalen del B § 4 sier følgende om partssammensatte utvalg
Partssammensatte utvalg
Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg for
behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som
arbeidsgiver og de ansatte med mindre partene avtaler at slike saker skal behandles på en annen
måte. Det vises til kommuneloven § 25.
Det partssammensatte utvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens
personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten
kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte reformer.
De tilsatte skal være representert i dette/disse utvalg med minst to representanter utpekt av
arbeidstakerorganisasjonene/forhandlingssammenslutningene etter forholdstallsprinsippet. Som
delingstall benyttes kvotienten 1,4 og deretter oddetall 3, oddetall 5 osv.
Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke er representert i utvalget har anledning til å delta
med en fast observatør med møte- og talerett. Reglement for utvalget(ene) fastsettes av
kommunen/fylkeskommunen.

Saknr: 36/17
Dagens delegasjonsreglement for Frøya kommune sier følgende om delegasjon til
administrasjonsutvalget:

«3.6.1 Medlemmer - Administrasjonsutvalget er et partssammensatt organ etter Kommuneloven §
25, og består av formannskapets 7 medlemmer og 2 medlemmer valgt av og blant de ansatte.
Formannskapets varamedlemmer er også varamedlemmer til administrasjonsutvalget.
For de ansattes representanter velges 2 varamedlemmer.
3.6.2
Arbeidsområde - Administrasjonsutvalget skal behandle saker som gjelder forholdet mellom
kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, og således medvirke til god arbeidsgiverpolitikk.
Nærmere detaljer om utvalgets arbeid går fram av Hovedavtalen § 4.
3.6.3 Delegering av myndighet til administrasjonsutvalget - Administrasjonsutvalget har ikke
delegert beslutningsmyndighet, men kan la seg i høre i personalpolitiske spørsmål»
Vurdering:

Det er viktig å få den gode drøftingen i overordnede saker i det partssammensatte utvalget. Dette for å
få til den gode dialogen mellom tillitsvalgte, politikere og rådmann. Dette vil gi bedre forståelse for valg
og prioriteringer som skal gjøres i organisasjonen. Både for den administrative og politiske ledelse.
I de siste årene har Frøya kommunes administrasjonsutvalg hatt lite saker opp til behandling.
I 2013: 4 saker, i 2014: 8 saker, i 2015: 3 saker, i 2016: 3 saker. Få antall saker kan gjenspeile at lite er
delegert til utvalget. I kommunens delegasjonsreglement står det at utvalget ikke har
beslutningsmyndighet, men kan kun la seg høre i personalpolitiske spørsmål.
Med tanke på de store og hurtige endringene som foregår i kommune- Norge, og de store
omstillingsprosesser kommunene skal og må gjennomføre for å møte kravet til fremtidens tjenester,
anser rådmannen det viktig at administrasjonsutvalget får tillagt flere oppgaver enn de har i dag.
Rådmann foreslår derfor at det gjøres følgende endring i delegasjonsreglementet:
Delegasjon til kommunens administrasjonsutvalg:
Ansvars/- arbeidsområde og medlemmer
Administrasjonsutvalget er Frøya kommunes partssammensatte utvalg, jfr.
Kommuneloven § 25 og Hovedavtalens del B § 4. Utvalget består av formannskapets 7 medlemmer og 2
medlemmer valgt av og blant de ansatte.
Administrasjonsutvalget er tillagt ansvar for overordnet personal- og organisasjonssaker. Utvalget
behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og
inkluderende arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging
og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultater av KS sine kontakter med statlige
myndigheter, samt oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte.

Saknr: 36/17
Saker der administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet
Administrasjonsutvalget gjør vedtak innenfor budsjettrammer, og etter de retningslinjer som
er vedtatt av kommunestyret, eller fastsatt i lov eller forskrift når det gjelder:
 Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer og planer som ikke ligger til kommunestyret
 Styringssystemer som skal brukes i personalarbeidet, samt retningslinjer/reglement som
gjelder personal- og organisasjonssaker
 Særskilte tiltak rettet mot for eksempel rekrutteringstiltak, kompetanseutvikling
 Tvistespørsmål om tolking og praktisering av lokale avtaler, reglement og
retningslinjer
 Andre saker som kommunestyret/ formannskapet delegerer til utvalget
 Administrasjonsutvalget kan delegere avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker til
rådmannen.
 Administrasjonsutvalget innstiller direkte til kommunestyret
Saker der administrasjonsutvalget har uttalerett
Administrasjonsutvalget har uttalerett i følgende saker:
 Omstillings - og endringsarbeid
 Organisasjonsutvikling
 Reglement, retningslinjer og instrukser som gjelder ansatte
 Fastsetting av kommunens lønnspolitikk
 Andre saker kommunestyret/formannskap legger frem for utvalget
Administrasjonsutvalgets møter
Vedr. møteplan, innkallinger, saksbehandling og gjennomføring av utvalgsmøter henvises
det til utfyllende møtereglement for Frøya kommunestyre, som gjelder tilsvarende for
Administrasjonsutvalget.
Rådmannen er ansvarlig for at de saker som blir lagt fram for utvalget er forsvarlig utredet,
og at vedtak blir iverksatt.
Rådmannen forslår at endringen gjelder fra 01.04.17, og at delegasjonsreglementet endres i
samsvar med dette vedtaket.
Forhold til overordna planverk:

Kommuneplanens samfunnsdel:
 Frøya kommun er en fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og arbeidsgiver.
o Frøya kommune er en profesjonell og moderne tjenesteleverandør
 Være en åpen organisasjon som gir rom for medvirkning, og sikre god
informasjonsflyt internt og eksternt

Saknr: 37/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
29.03.2017
Saksbehandler:
Beathe Sandvik Meland

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/615
Arkivkode:
033 &10

Saken skal behandles i følgende utvalg:
44/17
Formannskapet
37/17
Kommunestyret

Sak nr:
37/17
Gradering:

22.03.2017
29.03.2017

SAMARBEIDSUTVALGET HITRA OG FRØYA - VEDTEKTER
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1.

Frøya kommune oppretter i samarbeid med Hitra kommune «samarbeidsforum for Frøya og
Hitra kommuner». Samarbeidsforumet består av ordfører, varaordfører, representant for
opposisjonen og rådmann i de respektive kommunene.

2.

Fremlagt forslag til «Vedtekter for samarbeidsforum for Frøya og Hitra kommuner»
godkjennes.

Vedtak i Formannskapet den 22.03.2017 sak 44/17
Vedtak:
3.

Frøya kommune oppretter i samarbeid med Hitra kommune «samarbeidsforum for Frøya og Hitra
kommuner». Samarbeidsforumet består av ordfører, varaordfører, representant for opposisjonen og
rådmann i de respektive kommunene.

4.

Fremlagt forslag til «Vedtekter for samarbeidsforum for Frøya og Hitra kommuner» godkjennes.

Enstemmig.
Forslag til vedtak:
1.

Frøya kommune oppretter i samarbeid med Hitra kommune «samarbeidsforum for Frøya og Hitra
kommuner». Samarbeidsforumet består av ordfører, varaordfører, representant for opposisjonen og
rådmann i de respektive kommunene.

2.

Fremlagt forslag til «Vedtekter for samarbeidsforum for Frøya og Hitra kommuner» godkjennes.

Vedlegg:
Forslag til vedtekter
Referat fra møte 13.02.17

Saknr: 37/17

Bakgrunn for saken
Kommunene Hitra og Frøya har tatt opp igjen regelmessige samtaler mellom kommunene. Det har tidligere
vært etablert samarbeidsforum mellom Hitra, Frøya og Snillfjord. Kommunene ønsker å fortsette dette, men
denne gang med Snillfjord som observatør i et forum med færre deltakere.
Saksopplysninger
Det finne ingen regler eller lover på området, unntatt forvaltningslovens generelle krav om offentlighet og
innsyn. Det står kommunene fritt å opprette denne type utvalg.
Formannskapene i de to kommunene har diskutert saken og har kommet frem til at deltakere i
samarbeidsforumet bør være ordfører, varaordfører, representant for opposisjonen og rådmann i de respektive
kommunene. Snillfjord kommune utpeker observatør selv. Dette bør behandles formelt av formannskap og
kommunestyre.
Det er laget utkast til vedtekter for samarbeidsforumet som vedlegges saken. Vedtektene bygger på vedtektene
fra tidligere forum. Referat fra første møte er også vedlagt.
Vurdering:
Opprettelse av samarbeidsforum oppfattes som svært positivt av begge kommuner. Utkast til vedtekter for
samarbeidsforumet er drøftet internt i begge kommuner, uten anmerkninger.
Saken legges derfor frem med positiv innstilling.
Forhold til overordna planverk:
Saken har relevans for flere av målene i kommuneplanens samfunnsdel, i lys av at aktuelle samarbeid med
Hitra kan gjøre Frøya i enda større grad i stand til å fylle målene i plana:





«Frøya er et godt sted å leve»
«Frøya kommune er et fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og arbeidsgiver»
«Frøya har et rent naturmiljø som grunnlag for god folkehelse, et stort naturmangfold og en trygg
matproduksjon
«Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet,
uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn»

For øvrig kan et samarbeid mellom Hitra og Frøya sies å ha potensiale til å være relevant for de fleste andre
mål i kommuneplaner.
For øvrig har det ingen direkte relevans for:
- kommunedelplaner (konkrete mål eller annet)
- mål vedtatt i budsjett
- budsjettet/økonomiplana i form av
- kapitalkostnader (renter og avdrag)
- andre driftskostnader (økning eller reduksjon, konkret og begrunnet)
- inntekter (økning eller reduksjon, konkret og begrunnet)

Saknr: 38/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
29.03.2017
Saksbehandler:
Sigrid Hanssen

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/395
Arkivkode:
GNR 28/19

Saken skal behandles i følgende utvalg:
36/17
Formannskapet
38/17
Kommunestyret

Sak nr:
38/17
Gradering:

28.02.2017
29.03.2017

GNR 28 BNR 19 DYRVIK – UTVIKLINGSEIENDOM MED MULIGHETER FOR BOLIGER
"DYRVIK TRINN 2"
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1.

Før det tas stilling til erverv av tomt/områder til fremtidige boligformål i Frøya kommune,
gjennomføres arbeidet med kommuneplanens arealdel,

2.

Frøya kommune kjøper derfor ikke gn 28/bnr 19 på nåværende tidspunkt

Vedtak i Formannskapet den 28.02.2017 sak 36/17
Vedtak:
1.

Før det tas stilling til erverv av tomt/områder til fremtidige boligformål i Frøya kommune,
gjennomføres arbeidet med kommuneplanens arealdel,

2.

Frøya kommune kjøper derfor ikke gn 28/bnr 19 på nåværende tidspunkt

Enstemmig.
Forslag til vedtak:
1.

Før det tas stilling til erverv av tomt/områder til fremtidige boligformål i Frøya kommune,
gjennomføres arbeidet med kommuneplanens arealdel,

2.

Frøya kommune kjøper derfor ikke gn 28/bnr 19 på nåværende tidspunkt

Vedlegg:
Annonse Finn.no
Utsnitt kommuneplanens arealdel gnr 28 bnr 19
Kart med oversikt over eiendommen gnr 28 bnr 19 på Dyrvik
Saksopplysninger:
Det vises til vedtak i kommunestyret den 15.12.16 under behandling av budsjett – «Muligheten for å iverksette
boligfelt Dyrvik trinn 2, utredes».

Saknr: 38/17
Med bakgrunn i ett konstant behov for nye områder til utvikling for boligbebyggelse vises det til potensiell
eiendom på Dyrvik gnr 28 bnr 19 som ligger ute for salg på Finn.no. Eiendommen er på 133 mål hvorav ca 10
mål er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel. Eiendommen grenser til allerede utbygd område i
Åkervikhauan, eller «Dørvikan» som det også omtales som. Eiendommen har en prislapp på 5 millioner kroner
på Finn.no.
Annonsen beskriver at 10 mål av eiendommen er regulert til boligformål, noe som ikke er helt riktig, dette
området er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel og må reguleres sammen med øvrig område.
Vurdering:
Frøya Kommune har igangsatt arbeidet med å rullere kommuneplanens arealdel. Dette arbeidet forventes å
fullføres i løpet av 1 – 2 år og vil inkludere en kartlegging av kommunens behov for tilgjengelige områder for
utbygging av boliger. Denne kartleggingen vil gi ett godt og oversiktlig bilde som ivaretar helheten for
boligbehovet for Frøya kommune.
Dette området på Dyrvik, gnr 28 bnr 19, er på 133 mål, hvorav ca. 10 mål er avsatt til boligformål. Prislappen
for området er på 5 millioner kroner. Eiendommen grenser til allerede utbygd område «Dørvikan» og har en
flott beliggenhet fordelt på begge sider av vegen. Eiendommen har potensiale for utvikling av boligbebyggelse.
For å utnytte området og få igjen maksimalt av eiendommens beliggenhet bør det gjøres en vurdering av
hvordan arealene utnyttes best, en totalvurdering av mulige formål for arealene. 10 mål vil være for lite for
etablering av ett nytt boligområde med tilhørende infrastruktur og det bør sees på muligheter for å utvide
området.
Rådmannens forslag til vedtak blir som følger:
1.

Før det tas stilling til erverv av tomt/områder til fremtidige boligformål i Frøya kommune,
gjennomføres arbeidet med kommuneplanens arealdel,

2.

Frøya kommune kjøper derfor ikke gn 28/bnr 19 på nåværende tidspunkt

Saknr: 39/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
29.03.2017
Saksbehandler:
Sigrid Hanssen

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/760
Arkivkode:
L10

Saken skal behandles i følgende utvalg:
52/17
Formannskapet
39/17
Kommunestyret

Sak nr:
39/17
Gradering:

22.03.2017
29.03.2017

OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV NORDHAMMERVIKA
INDUSTRIOMRÅDE
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1.
2.

3.

Rådmann gis i oppdrag å starte utarbeidelse av reguleringplan og forprosjekt for utvidelse av
industriområdet på Nordhammervika. Området er omtalt som område N1 og N2, og behandlet
gjennom forslag til kommunedelplan for Sistranda
Rådmann delegeres myndighet til å forhandle med grunneier/e for de aktuelle områdene, om
grunnerverv. Rådmann gis myndighet til å forhandle pris for områdene innen gitte rammer
fastsatt av formannskapet. Dette skal avklares i forkant gjennom egen sak til formannskapet,
unntatt offentligheten.
Utarbeidelse av plan og nødvendige grunnundersøkelser er estimert til å ha en kostnadsramme
på inntil 1 mill. kr, som finansieres ved låneopptak. Endelig pristilbud innhentes og presenteres
for godkjenning av formannskapet.

Vedtak i Formannskapet den 22.03.2017 sak 52/17
Vedtak:
1.
2.

3.

Rådmann gis i oppdrag å starte utarbeidelse av reguleringplan og forprosjekt for utvidelse av
industriområdet på Nordhammervika. Området er omtalt som område N1 og N2, og
behandlet gjennom forslag til kommunedelplan for Sistranda
Rådmann delegeres myndighet til å forhandle med grunneier/e for de aktuelle områdene, om
grunnerverv. Rådmann gis myndighet til å forhandle pris for områdene innen gitte rammer
fastsatt av formannskapet. Dette skal avklares i forkant gjennom egen sak til formannskapet,
unntatt offentligheten.
Utarbeidelse av plan og nødvendige grunnundersøkelser er estimert til å ha en
kostnadsramme på inntil 1 mill. kr, som finansieres ved låneopptak. Endelig pristilbud
innhentes og presenteres for godkjenning av formannskapet.

Enstemmig.
Forslag til vedtak:
1.
2.

Rådmann gis i oppdrag å starte utarbeidelse av reguleringplan og forprosjekt for utvidelse av
industriområdet på Nordhammervika. Området er omtalt som område N1 og N2, og behandlet
gjennom forslag til kommunedelplan for Sistranda
Rådmann delegeres myndighet til å forhandle med grunneier/e for de aktuelle områdene, om
grunnerverv. Rådmann gis myndighet til å forhandle pris for områdene innen gitte rammer fastsatt av

Saknr: 39/17

3.

formannskapet. Dette skal avklares i forkant gjennom egen sak til formannskapet, unntatt
offentligheten.
Utarbeidelse av plan og nødvendige grunnundersøkelser er estimert til å ha en kostnadsramme på
inntil 1 mill. kr, som finansieres ved låneopptak. Endelig pristilbud innhentes og presenteres for
godkjenning av formannskapet.

Vedlegg:
Kart over området
Kart med utsnitt av forslag til kommunedelplan for Sistranda
Kart over eiendommen med areal og grunneier
Saksopplysninger:
Frøya kommune mangler tilgjengelig næringsareal til aktører som ønsker å etablere seg på Frøya. Utvidelse av
industriområdet ved Nordhammervika ligger som forslag i kommunedelplan for Sistranda og er ett av flere
områder som kan være aktuelle å legge til rette for på kort sikt. Områdene som ligger i forslaget er på ca 80
dekar og inkluderer ca 25 dekar fylling i sjø, med anslag på 200 000m3 masse som må tilføres området for
oppfylling.
Det må forhandles med grunneier/e om kjøp av grunn. Eiendommen er ett realsameie av 5 bruk. Det finnes til
sammen 8 hjemmelshavere på eiendommen.
Vurdering:
Frøya kommune får henvendelser fra aktører som er interessert i å etablere seg med sin næringsvirksomhet i
kommunen. Pr i dag finnes lite tilgjengelig areal å tilby. Det som finnes er kun mindre areal og i områder som
ikke er like aktuelle for utbyggere. Kommunen jobber langsiktig i forbindelse med den kommende rullering av
kommuneplanens arealdel for å etablere nye områder.
Nordhammervika næringspark – utvidelse og ny reguleringsplan
I forbindelse med rullering av kommunedelplan Sistranda er det kommet inn forslag om ett næringsareal i
tilknytning til allerede etablert område for næring på Nordhammervika. Det aktuelle område for utvidelse er
nord for dagens næringspark og er på ca 80 dekar, hvorav ca 55 dekar er landareal og resten fylling i sjø.
Område er konsekvensutredet (KU) gjennom arbeidet med kommunedelplan for Sistranda. Kommunedelplan er
ikke formelt vedtatt enda, men område har vært igjennom to høringer uten merknader fra sektormyndighetene.
Det må utarbeides en ny reguleringsplan for området og det må gjøres grunnundersøkelser i forbindelse med
utfylling i sjø. En godkjent reguleringsplan kan være på plass i løpet av høsten 2017 forutsatt at allerede utført
KU kan benyttes og at det ikke kommer inn nye merknader av betydning. Det er innhentet ett uforpliktende
tilbud og beskrivelse av oppdraget fra konsulentfirma som hadde tilsvarende oppdrag for første byggetrinn i
Nordhammervika.
Grunnerverv
Det må innledes forhandlinger med grunneier/e om kjøp av grunn. Eiendommen er ett realsameie av 5 bruk.
Det finnes til sammen 8 hjemmelshavere på eiendommen. Det er samme eiere på N1 og N2. Disse
forhandlingene innledes og gjennomføres så snart som mulig og parallelt med planarbeid for området.
Rådmann gis myndighet til å forhandle pris for området innen gitte rammer fastsatt av formannskapet. Dette
skal avklares i forkant gjennom egen sak til formannskapet, unntatt offentligheten.
Fylling i sjø
Det må tilføres masser til området for å få etablert areal i sjø. Dette må utredes nærmere gjennom plan og
forprosjekt med tanke på kostnader, mengde og tilgjengelighet. Det er anslag pr dato som sier at behov for å
tilføre masser vil være i størrelsesorden 200 000m3.

Saknr: 39/17

Rådmannens forslag til vedtak blir som følger:
1.
2.

3.

Rådmann gis i oppdrag å starte utarbeidelse av reguleringplan og forprosjekt for utvidelse av
industriområdet på Nordhammervika. Området er omtalt og behandlet gjeonnom forslag til
kommunedelplan for Sistranda, N1 og N2
Rådmann delegeres myndighet til å innlede forhandlinger med grunneier/e for de aktuelle områdene,
om grunnerverv. Rådmann gis myndighet til å forhandle pris for områdene innen gitte rammer fastsatt
av formannskapet. Dette skal avklares i forkant gjennom egen sak til formannskapet, unntatt
offentligheten.
Utarbeidelse av plan og nødvendige grunnundersøkelser er estimert til å ha en kostnadsramme på
inntil 1 mill. kr, som finansieres ved låneopptak. Endelig pristilbud innhentes og presenteres for
godkjenning av formannskapet.

Saknr: 40/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
29.03.2017
Saksbehandler:
Nina Nilsen Espnes

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/136
Arkivkode:
U62

Saken skal behandles i følgende utvalg:
30/17
Hovedutvalg for forvaltning
40/17
Kommunestyret

Sak nr:
40/17
Gradering:

16.03.2017
29.03.2017

SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL BRYGGERIET FRØYA AS
Hovedutvalg for forvaltnings innstilling til kommunestyret:
1.

Bryggeriet Frøya gis bevilling til salg av egenprodusert øl med alkoholinnhold inntil 4,7
volumprosent, jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v § 1-7.
Bevillingen gjelder inne i bryggeriet, jfr. tegning.

2.

Bevillingen gjelder til 30.06.2020

3.

Mona Nicolaisen f. 29.09.79, godkjennes som salgsstyrer. Det innvilges fritak for stedfortreder
på grunn av salgstedets størrelse.

4.

Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens retningslinjer.

5.

Søknaden innvilges med forbehold om at det ikke kommer merknader fra Politiet og
sosialtjenesten som tilsier at bevilling frarådes.

Vdtak i Hovedutvalg for forvaltning den 16.03.2017 sak 30/17
Vedtak:
1.

Bryggeriet Frøya gis bevilling til salg av egenprodusert øl med alkoholinnhold inntil 4,7
volumprosent, jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v § 1-7.
Bevillingen gjelder inne i bryggeriet, jfr. tegning.

2.

Bevillingen gjelder til 30.06.2020

3.

Mona Nicolaisen f. 29.09.79, godkjennes som salgsstyrer. Det innvilges fritak for
stedfortreder på grunn av salgstedets størrelse.

4.

Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens retningslinjer.

5.
Søknaden innvilges med forbehold om at det ikke kommer merknader fra Politiet og
sosialtjenesten som tilsier at bevilling frarådes.
Enstemmig.
Forslag til vedtak:

Saknr: 40/17
1.

Bryggeriet Frøya gis bevilling til salg av egenprodusert øl med alkoholinnhold inntil 4,7
volumprosent, jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v § 1-7.
Bevillingen gjelder inne i bryggeriet, jfr. tegning.

2.

Bevillingen gjelder til 30.06.2020

3.

Mona Nicolaisen f. 29.09.79, godkjennes som salgsstyrer. Det innvilges fritak for stedfortreder på
grunn av salgstedets størrelse.

4.

Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens retningslinjer.

5.

Søknaden innvilges med forbehold om at det ikke kommer merknader fra Politiet og sosialtjenesten
som tilsier at bevilling frarådes.

Vedlegg:
-

Søknad
Tegning

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
-

Aksjeeierbok
Skatteattest Bryggeriet Frøya AS
Firmaattest
Kunnskaprøven i alkoholloven
Politiattest for styrer
Skatteattest Servicebrygga AS

Saksopplysninger:
Det søkes om salgsbevilling for salg av egenprodusert øl i bryggeriets lokaler. Mona Nicolaisen, f. 29.09.79,
søkes godkjent som styrer. Styrer har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven. Det søkes fritak for
stedfortreder på grunnlag av bedriftens størrelse som har en ansatt.
Polititet har ingen anmerkninger til styrers vandel.
Uttalelse fra Politiet og sosialtjenesten er ikke mottatt og søknaden innvilges med forbehold om at det ikke
kommer merknader som tilsier at bevilling ikke bør gis.
Vurdering:

På bakgrunn av dette finner Frøya kommune å kunne tilrå at salgsbevilling innvilges.

Saknr: 41/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
29.03.2017
Saksbehandler:
Siv-Tove Skarshaug

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/850
Arkivkode:
033

Saken skal behandles i følgende utvalg:
41/17
Kommunestyret
REFERATSAKER
Forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Vedlegg:
Korrigert protokoll representantskapet Konsek 28.02.2017.
Møtereferat Styremøte 23.11.16 Midt -Norge 110- sentral IKS
Protokoll - styremøte Konsek 16.1.17.
Protokoll styremøte Konsek 3.2.17.

Sak nr:
41/17
Gradering:

29.03.2017

Saknr: 42/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
29.03.2017
Saksbehandler:
Siv-Tove Skarshaug

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/848
Arkivkode:
033

Saken skal behandles i følgende utvalg:
42/17
Kommunestyret
RÅDMANNS ORIENTERING

Sak nr:
42/17
Gradering:

29.03.2017

Saknr: 43/17

FRØYA KOMMUNE
Kommunestyret
Møtedato:
29.03.2017
Saksbehandler:
Siv-Tove Skarshaug

Møtebok
Arkivsaksnr:
17/849
Arkivkode:
033

Saken skal behandles i følgende utvalg:
43/17
Kommunestyret
ORDFØRERS ORIENTERING

Sak nr:
43/17
Gradering:

29.03.2017

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.:
17/846
Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 02.03.17
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 02.03.17 godkjennes som framlagt.
Vedlegg:
Protokoll fra møte 02.03.17

Arkiv: 033

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Roger Fredheim
Arkivsaksnr.:
17/745

Arkiv: A20

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret
TILSTANDSRAPPORT OG OPPVEKSTDEBATT 2016/2017.
Vedtak:
Forslag til vedtak:
Kommunestyre tar tilstandsrapport og arbeidet med målsettingene 2016-2020 til orientering.

Vedlegg:
 Tilstandsrapport grunnskole 2016 m/ rådmannens kommentarer
 Elev- og foreldreundersøkelse skole 2016
 Barnehagefakta for Frøya kommune 2016 m/ rådmannens kommentarer
 Styringsdialog, status virksomheter februar/mars 2017
Saksopplysninger:
Dette er administrativ skole- og barnehageeiers årlige rapport til politisk nivå. Vedlagt er
aktuelle dokumenter knyttet til denne rapporteringen.
Under fjorårets oppvekstdebatt delegerte kommunestyre til hovedutvalg for drift å sette
målsetninger for sektoren sammen med oppvekstlederne. Dette ble gjennomført gjennom to
møter i utvalget. Følgende mål knyttet opp mot kommuneplanens samfunnsdel ble lagt fram
og vedtatt og gjelder for perioden 2016-2020:
1. Forplikte et tverrfaglig samarbeid mellom helse og oppvekst.
2. Innen utgangen av 2020 skal Frøyaskolen ligge minst på landsgjennomsnittet for
grunnskolepoeng og nasjonale prøver
3. Foreldre/foresatte opplever å bli brukt som en ressurs – toveis brukermedvirkning
Deltakelse på foreldre-undersøkelser er opp mot 100 %. Svarprosenten på opplevd
bruker-medvirkning er høy.
4. Arbeidsliv, politisk nivå og oppvekst forplikter seg til et samarbeid for å synliggjøre
viktigheten av høyere utdanning.

I etterkant av vedtatte målsetninger for sektoren har administrativ skoleeier i samarbeid med
lederne utarbeidet en overordnet mål- og tiltaksplan som gjelder for hele sektoren for hele
perioden.
Videre har den enkelte virksomhet utarbeidet en egen plan for sin virksomhet.
Rådmannen ved administrativ skoleeier har i perioden februar-mars 2017 gjennomført
styringsdialoger. Som kjent med tidligerere er dette besøk på den enkelte virksomhet der det
gjennomføres samtaler med leder/ledelse, ansatte og brukere (elever/foresatte). Målet med
disse dialogene er å kvalitetssikre at den enkelte virksomhet arbeider etter de målsetningene
som er politisk vedtatt.
Årets styringsdialoger rapporterer status for arbeidet etter første år av fireårs-perioden.
Vurdering:
Det er rådmannens oppfatning at det nå er tatt vesentlige grep for å skape varig bedring i
oppvekstsektoren:
 Konkrete målbare 4- årige politiske målsetninger.
 Det er etablert gode arenaer innenfor sektoren som gir grunnlag for faglig fordypning,
evaluering og forbedring.
 Det er igangsatt en tettere dialog mellom sektoren og politisk nivå (HFD).
 For skolene spesielt er man i gang med et statlig samarbeid med utviklingsveiledere
som vil bidra vesentlig med å videreføre og tydeliggjøre skoleleder og skoleeiers
ansvar for kvalitetsutvikling.
Forhold til overordna planverk:
Kommuneplanens sammfunnsdel
 Kap «Levekår og folkehelse»:
1. Skape helsefremmede barnehager og skoler- med fokus på både psykisk og fysisk
helse.
2. Øke barnas læringsutbytte gjennom systematisk satsning på å utvikle
grunnleggende ferdigheter.
3. Øke foreldrekompetansen.
 Kap «Samfunn, næring og kultur»:
1. Stimulere til at ungdom tar høyere utdanning og at de etablerer seg på Frøya.
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Onsdag 15. mars, 2017

Tilstandsrapport for
grunnskolen 2016 Frøya kommune
Den årlige tilstandsrapporten inngår som en del av det ordinære plan-, budsjett- og
rapporteringsarbeidet hos skoleeieren og har kvalitetsutvikling som siktemål.

Lovkravet
Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport
om tilstanden i opplæringen. I St.meld. nr. 31 (2007-2008) fremgår det at det er viktig at
styringsorganene i kommuner og fylkeskommuner har et bevisst og kunnskapsbasert forhold til
kvaliteten på grunnopplæringen. Dette er nødvendig for å følge opp utviklingen av sektoren på en god
måte.
Den årlige rapporten skal drøftes av skoleeieren, dvs. av kommunestyret, fylkestinget og den øverste
ledelsen ved de private grunnskolene, jf. opplæringsloven § 13-10 andre ledd. Det er fastsatt i
privatskoleloven § 5-2 andre ledd bokstav k at styret skal drøfte den årlige rapporten om tilstanden i
disse skolene.
Disse har ansvar for å utarbeide den årlige tilstandsrapporten:





Kommuner
Fylkeskommuner
Private grunnskoler som er godkjent etter opplæringsloven § 2-12
Private skoler med rett til statstilskudd
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1. Sammendrag
Dette dokumentet inneholder sentrale elementer i grunnskolens arbeid mot
bedre kvalitet.
Den angir tall og administrativ skoleeiers vurdering av ressursbruk,
skoleresultater og læringsmiljø.
Arbeidet er en status på politiske målsetninger gitt for perioden 2016-2020.
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2. Hovedområder og indikatorer
2.1.

Elever og undervisningspersonale

2.1.1. Antall elever og lærerårsverk
Antall elever
Indikatoren opplyser om tallet på elever som er registrert ved grunnskoler per 1. oktober det aktuelle
skoleåret. Indikatoren omfatter barn og unge som etter opplæringsloven § 2-1 har rett og plikt til
grunnskoleopplæring, og som får denne opplæringen ved en grunnskole. Tallene omfatter ikke voksne
elever som får grunnskoleopplæring.
Årsverk for undervisningspersonale
Indikatoren viser sum årsverk for undervisningspersonalet. Summen inkluderer beregnede årsverk til
undervisning og beregnede årsverk til annet enn undervisning. Årsverkene er beregnet ved å dividere
årstimer på årsrammen. Det er benyttet 741 timer på barnetrinnet og 656 timer på ungdomstrinnet. I
denne indikatoren inngår følgende delskår: Årsverk til undervisning.
Andel årstimer gitt av personale med godkjent utdanning
Indikatoren viser hvor stor andel av årstimer som er gjennomført av undervisningspersonale med
godkjent utdanning i de fag og trinn de underviser i.

Frøya kommune skoleeier | Fordelt på periode | Offentlig eierform
Indikator og nøkkeltall

201213

201314

201415

201516

201617

507

503

498

510

505

Årsverk for undervisningspersonale

60,2

58,9

59,0

55,1

55,4

Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med
godkjent utdanning

93,4

86,2

76,4

94,4

91,8

Talet på elevar

Frøya kommune skoleeier, Grunnskole, Antall elever og lærerårsverk, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn
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Skoleeiers egenvurdering:
Elevtallsutviklinga er i en periode med utfladting og vil vise en svak nedgang
neste skoleår, før elevtallet øker vesentlig de neste årene (se skole- og
barnehagebruksplan)
Årsverk for undervisningspersonalet er gått noe ned. Det er ønskelig å få økt
dette timetallet pr. årsverk.
Andel undervisningspersonale med godkjent utdanning har stabilisert seg på
over 90%. Det er et mål at dette skal stabilisere seg opp mot 100%, men det
vil være noe variasjon fra år til år pga geografiske utfordringer og en
desentralisert skolestruktur.

2.1.2. Lærertetthet
Lærertetthet 1.-7. trinn og 8.-10. trinn
Indikatoren viser gjennomsnittlig lærertetthet på 1.- 7. trinn ned på skolenivå. Lærertetthet beregnes
med utgangspunkt i forholdet mellom elevtimer og lærertimer, og gir informasjon om størrelsen på
undervisningsgruppen. Indikatoren inkluderer timer til spesialundervisning og til andre lærertimer som
tildeles på grunnlag av individuelle elevrettigheter.
Lærertetthet i ordinær undervisning
Lærertetthet i ordinær undervisning er en indikasjon på antall elever per lærer i ordinær undervisning,
hvor ressurser til spesialundervisning og undervisning i særskilt språkopplæring ikke regnes med. I andre
sammenhenger kalles dette målet gruppestørrelse 2. Mål på lærertetthet er heftet med usikkerhet. Dette
kommer av at noen kommuner fører lærerressurser på kommunen sentralt mens andre kommuner fører
det på skolen i GSI. Dette kan for eksempel være timer spesialundervisning eller særskilt
norskopplæring.
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eierform

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten

Skoleeiers egenvurdering:
Lærertettheten har over år ligget på samme nivå som sammenlignbar
kommunegruppe, og godt under både fylket og nasjonalt. Av dette kan det
konkluderes at elever i mindre kommuner (Frøya/kommunegruppe 3) har en
bedre lærertetthet enn større kommuner, og at dettte prinsipielt burde gi et
bedre grunnlag for læring enn for større kommuner.

2.2.

Læringsmiljø

2.2.1. Elevundersøkelsen
Alle elever og lærlinger skal inkluderes og oppleve mestring. Skoleeiere og skoleledere er pålagt å
gjennomføre Elevundersøkelsen for elever på 7. og 10. trinn og Vg1. Et utvalg av spørsmålene i
Elevundersøkelsen er satt sammen til indekser som ligger i Skoleporten. Resultatene fra
Elevundersøkelsen vises i en egen rapportportal. I tilstandsrapporten er disse læringsmiljøindekser
obligatoriske:










Støtte fra lærer: Indeksen viser elevenes opplevelse av emosjonell og faglig støtte fra lærer.
Vurdering for læring: Indeksen kartlegger elevenes opplevelse av de fire prinsippene i
vurdering for læring.
Læringskultur: Indeksen viser om elevene opplever at skolearbeidet er viktig for klassen og om
det er rom for å gjøre feil i læringsarbeidet.
Mestring: Indeksen viser elevenes opplevelse av mestring i forbindelse med undervisning, lekser
og arbeid på skolen.
Elevdemokrati og medvirkning: Indeksen viser elevenes opplevelse av mulighet for å
medvirke i arbeidet med fagene, og om de får bli være med å bestemme klasseregler og delta i
elevrådsarbeid.
Mobbet av andre elever på skolen: Gjennomsnittsverdien for indikatoren Mobbet av andre
elever på skolen er beregnet ut fra hvor mange som opplever at de blir mobbet av andre elever
på skolen og hvor ofte de blir mobbet. Verdien gir ikke antall elever som i snitt mobbes av andre
elever på skolen. En og samme verdi kan enten indikere at mange krysser av at de mobbes
sjelden eller at færre krysser av at de mobbes hyppig. I Skoleporten tyder et gjennomsnitt ned
mot verdien 1 på lite mobbing i skolen.
Andel elever som har blitt mobbet av andre elever på skolen 2-3 ganger i måneden eller
oftere (prosent): Se eget diagram.
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Skala: 1-5. Høy verdi betyr positivt resultat. Unntakene er mobbet av andre elever på skolen hvor lav
verdi er positivt og andel som er i prosent.
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Skoleeiers egenvurdering:
7. trinn: På eller ved gjennomsnitt på de fleste indikatorer. Untaket er
elevinvolvering. Alle skoler må jobbe bedre for å øke elevenes muligheter for å
involveres i egen læring.
Mobbing: En positiv utvikling, en prosent ned mot 1 er å betegne som lite
mobbing (Frøya: 1,5).
10 trinn: Skolene må jobbe enda bedre på de fleste indikatorene, her ligger
man noe under på de fleste indikatorene, sammenlignet både for
kommunegruppe 3, fylket og nasjonalt.

2.2.2. Andel elever som har blitt mobbet av andre elever 2-3
ganger i måneden eller oftere (prosent)
Andelen elever på skolen som har blitt mobbet av andre elever viser andelen elever som opplever å bli
mobbet 2 eller 3 ganger i måneden eller oftere av andre elever. Andelen elever som opplever mobbing på
skolen av andre elever er summen av andelen elever som har krysset av på svaralternativene «2 eller 3
ganger i måneden», «Omtrent 1 gang i uken» og «Flere ganger i uken». Andelen elever som har blitt
mobbet av andre elever 2-3 ganger i måneden eller oftere sier med andre ord ingen ting om hvor ofte
elevene opplever å bli mobbet.
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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I

Skoleeiers egenvurdering:
7. trinn: Siste års tall framkommer ikke, skoleeier må følge opp dette.
10. trinn: Tallene på elever som sier de mobbes 2-3 ganger pr mnd eller oftere
er alt for høye- også i et historisk kontekst. Det er jobbet med dette, det er
helt åpenbart at andre tiltak må iverksettes. Dette til tross for at elevene gir
tydelige signaler om at arbeid innenfor MOT-konseptet er av vesentlig
betydning. Rammene for gjennomføring bør også evalueres grundig.
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2.3.

Resultater

Alle elever som går ut av grunnskolen skal mestre grunnleggende ferdigheter. Dette er ferdigheter som
gjør dem i stand til å delta i videre utdanning og i arbeidslivet.

2.3.1. Nasjonale prøver 5. trinn
Om lesing
Nasjonale prøver i lesing kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den
grunnleggende ferdigheten lesing slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06. De
nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter: Elevene skal vise at de kan:
1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold
Om regning
Nasjonale prøver i regning skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for
den grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag.
De nasjonale prøvene i regning dekker tre innholdsområder:




tall
måling
statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i ulike faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at elevene forstår hvordan de:





kan
kan
kan
kan

løse en gitt utfordring
løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
vurdere om svarene er rimelige
ha effektive strategier for enkel tallregning

Om engelsk
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene (på 5. trinn)
er knyttet til disse ferdighetene:






finne informasjon
forstå hovedinnholdet i enkle tekster
forstå vanlige ord og uttrykk knyttet til dagligliv og fritid
forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
bruke vanlige grammatiske strukturer, småord og enkle setningsmønstre
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Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 5. trinn plasseres elevene på 3 mestringsnivåer, hvor
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på
mestringsnivåer.
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Indikator og nøkkeltall

2014-15

2015-16

2016-17

Frøya kommune skoleeier

48

47

50

Kommunegruppe 03

49

48

48

Sør-Trøndelag fylke

50

50

50

Nasjonalt

50

50

50

Frøya kommune skoleeier

47

49

51

Kommunegruppe 03

49

49

49

Sør-Trøndelag fylke

50

50

50

Nasjonalt

50

50

50

Frøya kommune skoleeier

48

48

51

Kommunegruppe 03

49

48

49

Sør-Trøndelag fylke

50

50

49

Nasjonalt

50

50

50

Lesing

Regning

Engelsk

Frøya kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver 5. trinn, Offentlig, Trinn 5, Begge kjønn
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Frøya kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig
eierform - Lesing

fra Skoleporten

Illustrasjonen er hentet
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Frøya kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig
eierform - Regning

fra Skoleporten

Illustrasjonen er hentet
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Frøya kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig
eierform - Engelsk

fra Skoleporten

Illustrasjonen er hentet
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Skoleeiers egenvurdering:
Resultatene på nasjonale prøver 5. trinn viser en svært positiv utvikling, der
skolene
-

ligger på eller over fylket og nasjonalt nivå i alle fag
Har fått vesentlig færre elever på laveste mestringsnivå, sammenlignet
med tidligere resultater.

Målet på sikt må være å stabilisere resultatene på dette nivået, samt få flere
elever opp på øverste mestringsnivå.
Disse gode resultatene er første resultat av systematisk tidlig innsats.

2.3.2. Nasjonale prøver ungdomstrinn
Om lesing
Nasjonale prøver i lesing skal kartlegge i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med målene for
den grunnleggende ferdigheten lesing, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i lesing ikke er en prøve i norskfaget.
De nasjonale prøvene i lesing omfatter tre aspekter ved lesing. Elevene viser at de kan:
1. finne informasjon
2. forstå og tolke
3. reflektere over og vurdere tekstens form og innhold
Om regning
Nasjonale prøver i regning kartlegger i hvilken grad elevenes ferdigheter er i samsvar med mål for den
grunnleggende ferdigheten regning, slik den er integrert i kompetansemål i læreplaner for fag i LK06.
Dette innebærer at nasjonale prøver i regning ikke er en prøve i matematikk som fag. De nasjonale
prøvene i regning dekker tre innholdsområder:




tall
måling
statistikk

Prøvene i regning tar utgangspunkt i hvordan elevene anvender regning i faglige og dagligdagse
sammenhenger. Dette innebærer at de:





forstår og kan reflektere over hvordan de best kan løse en gitt utfordring
kan løse problemet ved hjelp av regneoperasjoner
kan vurdere om svarene de får er rimelige
kan vise effektive strategier for enkel tallregning
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Om engelsk
Engelsk er ikke en del av de grunnleggende ferdighetene som er integrert i kompetansemål i læreplanene
i alle fag i LK06. Prøvene tar utgangspunkt i kompetansemål i ett fag – engelsk. Oppgavene for
ungdomstrinnet er knyttet til disse ferdighetene:






finne informasjon
forstå og reflektere over innholdet i tekster av ulik lengde og forskjellige sjangere
beherske et ordforråd som dekker dagligdagse situasjoner
forstå betydningen av ord og uttrykk ut fra sammenhengen de er brukt i
forstå bruken av grunnleggende regler og mønstre for grammatikk og setningstyper

Diagrammet viser gjennomsnittet av elevenes skalapoeng og usikkerheten knyttet til dette
gjennomsnittet. Søylene viser intervallet på skalaen der hovedvekten (60 prosent) av elevene er. Dette
er et mål på spredningen i elevenes resultater. På 8. trinn plasseres elevene på 5 mestringsnivåer, hvor
mestringsnivå 1 er lavest. Presentasjonen viser en oversikt over prosentvis fordeling av elever på
mestringsnivåer.
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eierform
Indikator og nøkkeltall

2014-15

2015-16

2016-17

Frøya kommune skoleeier

48

47

50

Kommunegruppe 03

49

48

49

Sør-Trøndelag fylke

50

50

50

Nasjonalt

50

50

50

Frøya kommune skoleeier

49

48

50

Kommunegruppe 03

49

49

49

Sør-Trøndelag fylke

49

50

50

Nasjonalt

50

50

50

Frøya kommune skoleeier

48

47

49

Kommunegruppe 03

49

48

49

Sør-Trøndelag fylke

49

50

50

Nasjonalt

50

50

50

Lesing

Regning

Engelsk

Frøya kommune skoleeier, Grunnskole, Nasjonale prøver ungdomstrinn, Offentlig, Trinn 8, Begge kjønn
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Frøya kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig
eierform - Lesing

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Frøya kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig
eierform - Regning

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Frøya kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig
eierform - Engelsk

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Skoleeiers egenvurdering:
8. trinn viser også en positiv utvikling:
Alle fag: vesentlig færre på laveste mestringsnivå, vesentlig flere på høyeste
mestringsvå.
Målet må være å ivareta disse resultatene gjennom hele ungdomstrinnet slik at
dette gir gode eksamensresultater.

2.3.3. Karakterer - matematikk, norsk og engelsk
Standpunktkarakterer og karakterer fra eksamen i grunnskolen og i videregående opplæring utgjør
sluttvurderingen. Denne vurderingen gir informasjon om kompetansen eleven har oppnådd i faget.
Vurderingen skal ta utgangspunkt i målene i læreplanverket. Graderingen beskriver at karakteren:







1
2
3
4
5
6

uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker
uttrykker

at
at
at
at
at
at

eleven
eleven
eleven
eleven
eleven
eleven

har
har
har
har
har
har

svært lav kompetanse i faget
lav kompetanse i faget
nokså god kompetanse i faget
god kompetanse i faget
meget god kompetanse i faget
svært god kompetanse i faget

Karakterskalaen er 1-6. Beste karakter er 6. Karakterene vises som gjennomsnitt.
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Frøya kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig
eierform

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Skoleeiers egenvurdering:
Spesielt god framgang på matematikk standpunkt (over en hel karakter
framgang). Svært påkrevd, da fjorårets resultat var alarmerende lave. Nå er vi
på gjennomsnitt fylket og nasjonalt.
I norsk og er det tilbakegang på eksammensresultater og en svak framgang på
standpunkt. Dette må adresseres. Det må også fremdeles jobbes med avviket
mellom eksamen og standpunkt.
I engelsk er det mye det samme som norsk. Her er det heller ikke framgang
på standpunkt.
Det leveres i all hovedsak for svake eksamens og standpunktkarakterer.
(unntaket er årets matematikkresultater). To elementer blir da svært sentrale:
-

Ivareta potensiale som framkommer for årets 8. trinn
Fortsatt fokus på struktur og tidlig innsats, dette vil på sikt skape gode
eksamensresultater for barneskoleelevene.
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2.3.4. Grunnskolepoeng
Grunnskolepoeng er et mål for det samlede læringsutbyttet for elever som sluttvurderes med karakterer.
Karakterene brukes som kriterium for opptak til videregående skole. Grunnskolepoeng er beregnet som
summen av elevenes avsluttende karakterer, delt på antall karakterer og ganget med 10.
Hvis det mangler karakterer i mer enn halvparten av fagene, skal det ikke regnes ut poeng for eleven.
Grunnskolepoeng presenteres som karaktergjennomsnitt med én desimal.

Frøya kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig
eierform

Indikator og nøkkeltall

Frøya kommune Sør-Trøndelag fylke Nasjonalt

Grunnskolepoeng, gjennomsnitt 35,7

41,1

41,2

Skoleeiers egenvurdering:
Grunnskolepoeng er for lave, viser en svak nedgang fra fjoråret. Det er et klart
mål at den lanvarige satsinga på tidlig innsats etter hvert vil gjøre at skolene
nærmer seg fylket og nasjonalt.

2.4.

Gjennomføring

Alle elever og lærlinger som er i stand til det, skal gjennomføre videregående opplæring.
Kompetansebeviset skal sikre dem videre studier eller deltakelse i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet
anbefaler skoleeiere å ta med denne indikatoren: Overgang fra GS til VGO

2.4.1. Overgangen fra grunnskole til VGO
Prosentdelen av elevkullet som er registrert i videregående opplæring høsten etter uteksaminering fra
grunnskolen.
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Frøya kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig
eierform
Indikator og nøkkeltall

2011

2012

2013

2014

2015

Elever (16 år) som er registrert i videregående opplæring samme år som avsluttet grunnskole
Frøya kommune skoleeier

98,4

100,0

98,2

98,5

100,0

Kommunegruppe 03

98,0

98,6

98,5

98,2

98,5

Sør-Trøndelag fylke

98,3

Nasjonalt

97,7

98,6
97,8

97,9

98,0

98,1

Frøya kommune skoleeier, Grunnskole, Overgangen fra grunnskole til VGO, Offentlig, Alle trinn, Begge
kjønn

Skoleeiers egenvurdering:
Det registreres at alle grunnskoleelever siste skoleår startet i videregående
opplæring, dette er svært positivt og en honnør til avgangsskolene. Vi scorer
allikevel lavt på gjennomføring av videregående opplæring innenfor normert
tid. Tettere samarbeid mellom grunnskole, videregående og næringsliv er mere
påkrevd enn noen gang tidligere.

2.5.

Ressurser

2.5.1. Økonomi
Frøya kommune skoleeier | Sammenlignet geografisk | Fordelt på periode | Offentlig
eierform
Indikator og nøkkeltall

2011

2012

2013

2014

2015

93 231

100 670

119 391

118 844

124 531

122 149

129 104

131 566

131 540

134 533

Sør-Trøndelag fylke

94 210

99 219

102 630

106 118

108 597

Nasjonalt

94 721

98 353

101 938

105 630

108 511

Frøya kommune skoleeier

70 535

77 720

88 605

91 357

92 342

Kommunegruppe 03

98 044

104 116

106 451

106 510

108 816

Sør-Trøndelag fylke

73 762

77 646

80 145

83 850

85 761

Nasjonalt

74 146

77 913

80 660

83 981

85 806

73,8

76,1

75,2

79,3

74,5

Driftsutgifter per elev
Frøya kommune skoleeier
Kommunegruppe 03

Lønnsutgifter per elev

Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter
Frøya kommune skoleeier
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Kommunegruppe 03

82,4

83,2

83,5

82,8

83,4

Sør-Trøndelag fylke

80,9

80,8

81,2

82,5

82,6

Nasjonalt

78,9

80,0

80,3

81,1

81,2

Frøya kommune skoleeier

597

1 050

1 771

777

410

Kommunegruppe 03

919

1 170

852

1 043

885

Sør-Trøndelag fylke

886

846

754

729

702

Nasjonalt

859

845

893

932

974

Frøya kommune skoleeier

1 619

1 921

1 870

2 024

2 270

Kommunegruppe 03

2 043

2 014

1 843

1 892

1 894

Sør-Trøndelag fylke

1 338

1 327

1 363

1 312

1 206

Nasjonalt

1 450

1 387

1 358

1 396

1 429

Driftsutgifter til inventar og utstyr per elev

Driftsutgifter til undervisningsmateriell per elev

Frøya kommune skoleeier, Grunnskole, Økonomi, Offentlig, Alle trinn, Begge kjønn

Illustrasjonen er hentet fra Skoleporten
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Skoleeiers egenvurdering:
Driftsutgift og lønnsutgift pr elev:Bruker mindre enn kommunegruppe 3, mere
enn fylket og nasjonalt.
Prosentandel lønnsutgifter av totale utgifter: Bruker mindre enn
kommunegruppe 3, nasjonalt og fylket.
Driftsutgifter til inventar og utstyr pr. elev: en javn og til dels kraftig nedgang
fra 2012. Bruker vesentlig mindre enn kommunegruppe 3, fylket og nasjonalt.
Driftsutgifter til undervisningsmateriell pr. elev: Bruker mere enn
kommunegruppe 3, fylket og nasjonalt.
Sluttkommentar: Lønns- og driftsutgifter pr elev bedre enn fylket og nasjonalt.
Lavere prosentandel lønnsutgifter av totale lønnsutgifter enn fylket og
nasjonalt og tilsvarende høyere forbruk enn disse på undervisningsmateriell
tyder på en riktig prioritering da slikt materiell kommer elevene direkte til
gode.
Det løftes en bekymring rundt lavt forbruk til inventar og utstyr.
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3. Konklusjon
Det er mye positivt å hente i årets tilstandsrapport, spesielt med tanke på
skoleresultater. Dette må det bygges videre på.
Det er fremdeles behov for å se på metodikk, elevinvolvering, skoleresultater
og mobbetall for ungdomstrinnet. Allikevel positive skoleresultater på 8. trinn
(årets 9. trinn)
Oppvekstsektoren har fått 4-årige målsetninger innenfor
-

Forpliktende samarbeid mellom oppvekst og helse
Skoleresultater og grunnskolepoeng på landsgjennomsnitt
Økning av foreldrekompetanse og opplevd to-veis samarbeid- fokus på
svarprosent brukerundersøkelser
Tydelig fokus på å synliggjøre viktigheten av høyere utdanning

Det er igangsatt et vesentlig utviklingsarbeid i sektoren for å nå disse målene.
Status for dette arbeidet er gjengitt i eget dokument (styringsdialogene).
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BRUKERUNDERSØKELSENE

Elevundersøkelsen
Foreldreundersøkelsen
2016

DELMÅL I STYRINGSDOKUMENTET, FORELDRE
Foreldre/foresatte opplever å bli brukt som en
ressurs – toveis brukermedvirkning
Deltakelse på foreldre-undersøkelser er opp mot
100 %. Svarprosenten på opplevd brukermedvirkning er høy

DELTAKELSE

Foreldreundersøkelsen: 54,8%

259 av 473

Klassetrinn med under 20 svar er 4., 7., 9. og 10. klasse

EKSTRA POSITIVE TILBAKEMELDINGER
* Elevene får god støtte og klare forventninger fra lærerne

* De har noen å være sammen med i friminuttene
* Lesing er besvart av mange, og de fleste har inntrykk av at det blir vektlagt mye
eller svært mye i mange fag
* Foreldrene liker innholdet i foreldremøtene, savner ikke noe særlig
* Lærere og ledere oppfattes som imøtekommende, lette å nå og å lage avtaler med
* Elevene får tilpassa opplæring, og er i positiv læringsutvikling

SVAKESTE SIDER VED INVOLVERING/DIALOG
* FAU/SU blir ikke oppfatta som så godt fungerende overalt, spredning i svar

* Foreldrene oppgir også selv at mange av dem er mindre aktive i forhold til skole
og klassemiljø
* En betydelig del av foreldrene ønsker seg flere eller lengre samtaler med
kontaktlærer med tanke på oppfølging av elevens utvikling
* Det skiller seg også ut et ønske fra flere om mer konkret veiledning fra skolen om
hvordan foreldrene kan støtte opp om barnas læring, og være til hjelp i
leksearbeidet

ANDRE OMRÅDER MED NOE SVAKERE SCORE
* Vurdering for læring: Elevene trenger å få vite mer om hva som kreves og blir
vektlagt når de vurderes i fagene
* Regning: Færre har svart, og færre har inntrykk av at det vektlegges mye som
metode i mange fag
* Det varierer i hvilken grad foreldre finner informasjonen de trenger på
nettsider/læringsplattform som skolen bruker

* Skolehelsetjenesten, generell fornøydhet

MOBBING OG LÆRINGSMILJØ
Skolens håndtering av mobbing: Score 4,3, som i dette tilfellet betyr at 19
respondenter markerer seg uenig i noen eller stor grad i at skolen håndterer
mobbing på en god måte

Under ulike enkeltspørsmål innenfor kategoriene trivsel og motivasjon melder 3-5
respondenter at barna deres ikke trives på skolen og/eller virker helt umotiverte for
å delta i skolearbeidet. Det er ikke mange, men det er akutt viktige saker der vi må
vite hvem disse er, og ha god avdekking og tett oppfølging.
Skoler der disse svarene forekommer har en oppgave på dette området uansett
øvrige tiltak.

DELMÅL I STYRINGSDOKUMENTET, ELEVER
Innen utgangen av 2020 skal Frøyaskolen ligge minst på landsgjennomsnittet for
grunnskolepoeng og nasjonale prøver
Skape en trygg og sikker hverdag for alle barn i barnehagene og skolene
Tett oppfølging rundt enkeltbarn

DELTAKELSE I ELEVUNDERSØKELSEN

Elevundersøkelsen: 87,5%

231 av 264

Bør kanskje ligge nærmere 100% ettersom vi har de
inviterte på skolen hver dag?

TRIVSEL OG MOTIVASJON
* Scorer betraktelig høyere på trivsel, 3,9, enn på motivasjon 3,3

* Ei gruppe av over 40 elever knytter manglende motivasjon til manglende følelse av
nytte for framtida, manglende forståelse av hvorfor de har det pensumet de har,
og at de generelt ikke liker skolearbeid
* Ingen oppgir at de ofte eller alltid mangler noen å være sammen med i

friminuttene, svært positivt!
* 43 respondenter oppgir å være uenige i at de har tilstrekkelig arbeidsro

MOBBING
* 18 respondenter sier at de ikke trives på skolen

* 23 oppgir at de blir mobbet månedlig eller oftere
* verbal og sosial mobbing er vanligst
* seks elever føler seg mobbet av voksne på skolen
* tre elever oppgir at de selv er hyppige mobbere, i form av fysisk og digital
mobbing av medelever
* altså: ingen elever som har svart på undersøkelsen føler at de selv utøver de
formene for mobbing som andre elever oftest føler seg utsatt for

POSITIVE OMRÅDER FOR LÆRING
* Lærerne formidler målene i fagene forståelig
* Elevene får faglig hjelp fra lærerne når det
trengs, og de mener at de selv tør å be om hjelp
* Lekser har slik form at det som regel går greit å
gjøre dem på egen hånd
* Lesing og instruksjon i arbeid med tekst og fagord
er vektlagt i mange fag

LAVESTE SCORER OM LÆRING
* Undervisninga oppfattes av elevene som lite praktisk og variert. Score 2,9, nest
lavest av alle punktene.
* Forstår ikke hva de skal bruke innholdet i fagene til. Score 3,4.
* Mange elever synes de blir lite involvert i valg av arbeidsmåter i fagene. Score 3,0

* De fleste elevene synes de ikke blir involvert i vurderinga av sitt eget arbeid,
laveste score i undersøkelsen: 2,6
* Lærernes tilbakemeldinger har sjelden form av underveistips om hvordan elevene
kan gjøre konkrete forbedringer.
* Spørsmålene om regning er mindre besvart enn dem om lesing, og det er mindre
opplevelse av at regning blir brukt i mange fag, og til hjelp for læringa

ANDRE FUNN
* Elevene og foreldrene er enige om at skolehelsetjenesten fungerer litt forskjellig, og
ganske mange uttrykker grad av misnøye Score: 3,6
* Elevene føler seg involvert når klasseregler lages, de kjenner reglene, og synes de
voksne følger opp disse reglene

Barnehagefakta for Frøya kommune 2016
Antall barn i barnehage: 279

Innledende kommentar:
Vedlagt et utvalg indikatorer for barnehagekvalitet i Frøya kommune, hentet ut fra en
nasjonal statistikk- Barnehagefakta.
Barnehagestrukturen i Frøya kommune er sammensatt og består av:
 To private barnehager (Rabben og Sistranda)
 En kommunal barnehage (Nesset)
 4 barnehager som en del av oppvekstsenter (Mausund, Dyrøy, Nordskag og Nabeita)
Statistikken angir ikke vesentlige økonomiske beregninger. Det totale budsjettet for
barnehage i 2016 ble overholdt, og er innenfor en nødvendig ramme som blir videreført i
2017.
Totalt sett er det god barnehagekvalitet i Frøya kommunes barnehager. Det er svært lite
ukvalifisert arbeidskraft, gode inneareal og stor grad av fornøydhet blant brukerne.
Det kan dog anmerkes at det er stor forskjell i bygningsmessig kvalitet. Flere av barnehagene
trenger rehabilitering og/eller vedlikehold. Dette gjelder spesielt Dyrøy og Nesset.

Antall barn pr ansatt:
Antall barn per ansatt viser til antall barn per årsverk i grunnbemanningen. Grunnbemanningen er de
ansatte i barnehagen som jobber direkte med barna. Barn under tre år teller dobbelt i denne
utregningen. Det er fordi det i snitt er flere ansatte per barn for de yngste barna enn for de eldste.
Det vil si at tallet som er oppgitt her er antall barn per voksen som om alle barna var store. Det gjør
at tallet er sammenlignbart for barnehager med ulik alderssammensetning. Det er også tatt hensyn
til barnas avtalte oppholdstid i barnehagen.
Det er ingen norm for antall barn per voksen, men det er krav om at bemanningen må være
tilstrekkelig til at personalet kan drive en tilfredsstillende pedagogisk virksomhet.

Barnehageeiers kommentar:
Det er stor variasjon på antall barn pr kommunalt ansatt. Det går fram av tallene at de
private barnehagene i snitt har flere barn pr. voksen.
Av dette leser man at barn i kommunale barnehager i snitt blir svært godt ivaretatt, men at
dette da er noe mer kostnadsbærende. Totalt sett brukes det også noe mere penger på
bemanning enn nasjonalt snitt.

Andel barnehager som oppfyller pedagognormen
Pedagogiske ledere må ha utdanning som barnehagelærer, eller annen treårig pedagogisk utdanning
på høgskolenivå med videreutdanning i barnehagepedagogikk. Det skal være minimum en
pedagogisk leder per 9 barn under tre år, og minimum en pedagogisk leder per 18 barn for barn over
tre år.
Kommunen kan gi dispensasjon fra utdanningskravet slik at en person uten den rette utdanningen
kan jobbe som pedagogisk leder. Dette skal kun benyttes unntaksvis og kommunen må foreta en
konkret vurdering for å finne ut om det foreligger «særlige hensyn» for å gi dispensasjon.

Barnehagen oppfyller pedagognormen
Barnehagen oppfyller pedagognormen med
dispensasjon
Barnehagen oppfyller ikke pedagognormen

Barnehagen har nok pedagogiske ledere med
godkjent utdanning
Barnehagen har søkt kommunen og fått
dispensasjon fra utdanningskravet, enten
midlertidig eller varig
Barnehagen har ikke tilstrekkelig antall
pedagogiske ledere og har ikke søkt eller har
ikke fått dispensasjon fra utdanningskravet

Frøya kommune

Nasjonalt
gjennomsnitt

Oppfyller
ped.normen

14 %

Oppfyller
ped.normen

8%
18 %

86 %

Oppfyller
ped.normen
m/dispensasjo
n

Oppfyller
ped.normen
m/dispensasjon

74 %

Oppfyller ikke
ped.normen

Barnehageeiers kommentar:
Frøya kommune har godkjente ped. ledere i alle barnehager. Unntaket er en barnehage der
barnehageeier har mottatt en dispensasjon som ennå ikke er politisk behandlet.
Dette er en kraftig forbedring, da det for 4-5 år siden var opptil 10 dispensasjoner for ped.
ledere fra pedagognormen.

Ansattes utdanning
Tallene for ansattes utdanning viser høyeste fullførte utdanning til styrer og grunnbemanningen.
Grunnbemanningen er de ansatte i barnehagen som jobber direkte med barna (pedagogiske ledere,
øvrige barnehagelærere, barne- og ungdomsarbeidere og assistenter). Andelen tar utgangspunkt i
hvor mange ansatte det er i barnehagen, og ikke hvor mange årsverk de utgjør.
Nøkkeltallene viser utdanningsbakgrunnen fordelt på 5 verdier:






Barnehagelærer
Barne- og ungdomsarbeider
Annen høyere utdanning
Annen fagarbeiderutdanning
Annen bakgrunn

Barnehageeiers kommentar:
Frøya kommune er på nasjonalt snitt når det gjelder antall barnehagelærere, flere barne- og
ungdomsarbeidere og færre med annen bakgrunn.
Av dette leser man at det i barnehagene på Frøya er flere ansatte med utdanning enn
landsgjennomsnittet, dette er meget bra.En av de viktigste årsakene er at det legges godt til
rette for desentralisert utdanning som mange har benyttet seg av. Tilfanget på kvalifisert
personale ved tilsetting har også bedret seg de siste årene

Innendørs leke- og oppholdsareal per barn
Godkjent leke- og oppholdsareal per barn. I henhold til veiledende norm skal små barn under tre år i
gjennomsnitt ha 5,3 kvadratmeter oppholdsareal, mens store barn skal ha 4,0 kvadratmeter.
Utearealet bør være seks ganger så stort som innearealet. Vi har ikke opplysninger om barnehagenes
uteareal.

Barnehageeiers kommentar:
Frøya kommune har godt med innendørs leke- og oppholdsareal totalt sett sammenlignet
med nasjonalt nivå.

Foreldreundersøkelsen
Svarprosent

Spørsmål og indekser
På alle spørsmål svarer foreldrene på en skala fra 1-5 der 1 er dårligst og 5 er best. Man kan også
svare "Vet ikke". Undersøkelsen har totalt 30 spørsmål som er gruppert i hovedområder. Det betyr at
hvert hovedområde er satt sammen av flere spørsmål. Score for hovedområdet uttrykkes som en
indeks, som er et gjennomsnitt av barnehagens score for spørsmålene som inngår i hovedområdet.
Vi presenterer følgende fem indekser fra Foreldreundersøkelsen:
• Total tilfredshet
• Ute- og innemiljø
• Barnets utvikling
• Informasjon
• Barnets trivsel

Total tilfredshet

Ute- og innemiljø

Barnets utvikling

Informasjon

Barnets trivsel

Barnehageeiers kommentar:
Brukerundersøkelsen i barnehagen scorer meget bra, det scores høyt, og høyere enn
nasjonalt nivå på alle indikatorer. Dette gjelder også på deltakerprosent, som er godt over
70%.
Av ulike årsaker ble det ikke gjennomført undersøkelse ved en av våre virksomheter- dette
går fram av materiale. Dette vil bli kvalitetssikret neste år.
Det er uansett ingen tvil om at foreldre i Frøya kommune er meget fornøyd med det
barnehagetilbudet som tilbys.

STYRINGSDIALOG - STATUS VIRKSOMHETER
PR. FEBRUAR/MARS 2017
17.03.2017

Oppfølging av politiske målsetninger 2016-2020
Kommunestyre delegerte i oppvekstdebatten 2016 til Hovedutvalg for drift å sette nye
målsetninger for sektoren, i samarbeid med oppvekstlederne. Dette arbeidet ble sluttført i
mai 2016. Dette dokumentet viser en framstilling av dette- sett i relasjon til kommuneplanens
samfunnsdel. Rådmannens styringsdialog i februar/mars 2017 gjengir i dette dokumentet
virksomhetenes status i arbeidet med målsetningene.

Styringsdialog - status virksomheter pr. februar/mars 2017

O P P F Ø L G I N G AV P O L I T I S K E M Å L S E T N I N G E R 2 0 1 6 - 2 0 2 0

LEVEKÅR OG FOLKEHELSE
Overordnet mål: Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy livskvalitet,
uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn
Sånn vil vi ha det: Barn og unge på Frøya opplever mestring, tilhørighet og trivsel som gjør dem rustet til
hverdagen og voksenlivet. Barn og unge på Frøya møter kompetente voksne på alle arenaer, både hjemme, i
barnehagen, på skolen og i fritida

Samfunnsplan

Felles fokusområder

Sånn vil vi gjøre det:

Politiske delmål

Skape helsefremmende Forplikte et tverrfaglig
barnehager og skoler
samarbeid mellom
– med fokus på både
oppvekst og helse
psykisk- og fysisk helse

Tiltak
Være aktive i formingen av innholdet i Familiens hus etter oppvekstsektorens
utfordringer i hverdagen
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Oppvekst:
Virksomhet:

Status:

Nordskag oppvekstsenter

Er gjennomgående godt fornøyd med de arenaer som er etablert for tverrfaglighet. Har god dialog
ved behov. Opplever av og til at ting tar litt lang tid, sårbart med få kontaktpersoner. Jobber godt og
systematisk, men savner en tverrfaglig arena der saker kan tas inn og diskuteres prinsipielt. Ønsker mere
kompetanse tverrfaglig mtp stor andel flerspråklige.
Har hatt og vil ha stort fokus på voksenrollen for å forebygge så tidlig som mulig. Ingen elever med
enkeltvedtak i dag.

Mausund oppvekstsenter

Samarbeidsteam møtes etter behov i enkeltsaker, dette fungerer greit. Det er allikevel et inntrykk av at
det i prosessene er uklare ansvarsforhold, og at det kan ta for lang tid mellom oppfølgingsmøtene pga
den geografiske avstanden. De ansatte opplever også at de helserelaterte tjenestene har det litt for
travelt, og at de som virksomhet ikke blir «sett» i stor nok grad. Både leder og de ansatte ønsker en
større forpliktelse mellom helse og oppvekst for de mindre virksomhetene.

Dyrøy oppvekstsenter

Er i all hovedsak fornøyd med samarbeidet med helse, spesielt helsestasjonen. Det er allikevel et klart
ønske om at helsetjenestene er mere tydelige på hva de kan tilby av bistand, og at de oppleves mere
pro-aktiv. Det foreslås at første samarbeidsteam hver høst gjennomføres med en forventningsavklaring
på hva som kan tilbys skole og barnehage.

Nabeita oppvekstsenter

Virksomheten fikk våren 2016 tilsatt sosiallærer. Dette har vært av avgjørende betydning, og har lettet
trykket og behovet etter helserelaterte tjenester. Jobber godt med «arbeidsløypa», men er tydelig på
at det oppleves en stor grad av «sårbarhet» rundt enkeltpersoner. Noen av tjenestene oppleves mer
eller mindre fraværende av de ansatte.
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Sørburøy skole

Det gjennomføres halvårlige samarbeidsteam, dette fungerer bra. Involverer de tjenester som er
nødvendig. Har en god dialog, spesielt med tannhelsetjenesten og helsestasjonen. Disse involveres også
aktivt inn i undervisninga. Har ikke noe ønske om et mer forpliktende samarbeid.

Sistranda skole

Har etablert et skole/helse-team med ukentlige møter. Dette fungerer veldig bra. Bruken av sosiallærer
på virksomheten vil også kunne gjøre at koordineringa av det tverrfaglige arbeidet blir bedre. Det er
allikevel ønskelig med en større forpliktelse i arbeidet rundt elever med psykiske vansker, samt klare
avtaler mellom oppvekst og helse når det haster med tiltak på skolenivå. Bistand tar ofte for lang tid.

Nesset barnehage

Jobber godt med fokus på «Arbeidsløypa» og involverer helse etter behov der og ved andre
anledninger. Stort sett fornøyd med samarbeidet, men opplever det periodevis sårbart (få
kontaktpersoner). Dette igjen gjør at det av og til tar litt tid å få hjelp. Spesielt godt fornøyd med
samarbeid helsestasjonen.

Kulturskolen

Ser på interne rutiner for hvordan de på best mulig måte skal håndtere elever som har det vanskelig.
Savner også gode rutiner på å bli informert av skoler og helsestjenestene slik at de kan gi sine elever
best mulig støtte.

Rabben barnehage

Jobber systematisk og godt med utarbeidet «arbeidsløype» ved egen virksomhet. Behovet for økt
tverrfaglig samarbeid har økt, da erfaringer viser at det er stadig flere familier som har behov for
familieveiledning. Barnehagen bistår mye i dette arbeidet, men ser at dette går ut over barnehagens
kjerneoppgaver.

Sistranda Kystbarnehage

Har tatt aktivt i bruk arbeidsløypa. Er av den oppfatning at når det er behov for et samarbeid mot
helsetjenestene, så oppleves det både blant ledere og øvrige ansatte at utredninger/observasjoner tar
for lang tid. Ønsker å bemerke at det nå fungerer bra både i samarbeidet med PPT og helsestasjonen.
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Samfunnsplan

Felles fokusområder

Sånn vil vi gjøre det:

Politiske delmål

Tiltak

Øke barnas
læringsutbytte gjennom
systematisk satsning på
å utvikle
grunnleggende
ferdigheter

Innen utgangen av 2020
skal Frøyaskolen ligge
minst på
landsgjennomsnittet for
grunnskolepoeng og
nasjonale prøver

Tidlig innsats

Side 4

Fokus på forskning i forhold til valg av undervisnings-metodikk, refleksjon og
evaluering
Utforme og bruke utearealene som et pedagogisk og fysisk virkemiddel
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Virksomhet:

Status:

Nordskag oppvekstsenter

Spesielle utfordringer rundt flerspråklighet krever tydelig fokus på språk- og begrepsopplæring i
barnehagen, og grundig leseopplæring der refleksjon og struktur i personalgruppene settes i system.
Innser at de har elever som nok ikke vil nå det nivået som forventes i på faglige prestasjoner og
målinger.

Mausund oppvekstsenter

Jobber mye med analysearbeid på individnivå. Har forsterket kompetansen vesentlig de siste årene,
spesielt med grunnleggende ferdigheter, læreplanforståelse og refleksjon. Er dog usikker på hvor sterkt
dette «slår inn « i elevgruppene og effekten av dette.
Utfordrende for en fådelt skole (flere trinn i samme klasse )- spesielt på de laveste trinnene, å treffe
godt nok med den faglige utviklinga.

Dyrøy oppvekstsenter

Samarbeider aktivt med lokalt næringsliv gjennom partnerskapsavtaler. Gjennom å knytte denne
dialogen til en mere praksisnær undervisning som igjen ses opp mot kompetansemål, vil man få
motiverte elever som leverer gode resultater.
Som oppvekstsenter samarbeides det godt mellom barnehage og skole, noe som sikrer gode
overganger og en sterkere elevgruppe.

Nabeita oppvekstsenter

Hele oppvekstsenteret opplever at de har etablert en god læring- og delingskultur, der utprøving og
refleksjon er satt i system og preger hverdagen. I barnehagen er det sttort fokus på språk, begrep og
gode overganger, både mellom små og storbarns- og i overgangen til skolen.
Skoledelen jobber godt og tydelig med analyse av resultater, der læring og mulige forbedringer
preger arbeidet.

Sørburøy skole

I en tett og nær pedagogisk hverdag viser avgangsresultater at det bygges robuste og kompetente
barn på Sørburøy. I et samarbeid mellom lærere og leder jobbes det nå for å forbedre systematikk og
dokumentasjon i hverdagen, noe som kan være utfordrende i små og fådelte skoler.
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Elevene gir gode tilbakemeldinger på at de involveres i undervisninga. Rådmannens dialog med
elevene synliggjør reflekterte meninger der de adresserer synspunkt som angår deres skole og
nærmiljø.
Sistranda skole

Skolen har jobbet grundig og systematisk med strukturer og rutiner. Det er etablert en større grad av
bevissthet i opplæringa blant alle ansatte gjennom økt fagfokus. Begynneropplæringa og lesing i alle
fag har stort fokus, og det oppleves at man er på god vei. Skoleresultater og brukerundersøkelser
analyseres og bearbeides.
Skolen kan ennå bli bedre på tverrfaglighet i planene, og i samarbeidet mellom barne- og
ungdomstrinnet.

Nesset barnehage

Er en av flere barnehager som er i gang med et prosjekt rundt pedagogisk dokumentasjon. Jobber godt
med systematisk språk- og begrepsarbeid, men trenger «drahjelp» for å bli nedre på dokumentasjon.
Realfag er også et satsingsområde. Ønsker også et enda tettere samarbeid mellom barnehagene, samt
et bedre samarbeid med skolene vedr skolenes analysearbeid.

Kulturskolen

Er i planleggingsfasen for å få satt i verk mandatet fra politikere:
«Rådmannen gis fullmakt til å igangsette et prosjekt der en ser på hvordan kulturskolens tilbud kan brukes
målrettet for å øke lese- og skriveferdigheter til barn med lese- og skrivevansker»
Har etablert dialog med Nordskag oppvekstsenter og tatt kontakt med forskningsmiljø. Ønsker å spisse
dette ytterligere, men er svært positive til å gjennomføre et slikt prosjekt.
En av lærerne i kulturskolen har deltatt i forum oppvekst og delt tanker om temaet med de andre
lederne i oppvekstsektoren.

Rabben barnehage

Side 6

Jobber godt med språk og begreper, med et spesielt fokus på «Fargespill» i samarbeid med
Kulturskolen. Mener dette er et godt tiltak for å sikre robuste barn gjennom egen identitet og forståelse
for hverandre. Har sendt ansatte på opplæring. Deling av egen og andre barns kultur gjennom sang og
musikk er sentrale elementer i «Fargespill».
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Sistranda Kystbarnehage

Lekens betydning for læring står svært sentralt. Språk- og begrepstrening utøves aktivt gjennom rim,
regler og sang. Gir barna trygghet gjennom refleksjon knyttet til hverdagsaktiviteter. Er svært tydelig
på at det må samarbeides bedre mellom barnehagene året før skolestart. Felles fokus= felles inngang
til lese- og skriveopplæringen i skolen.
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Samfunnsplan

Felles fokusområder

Sånn vil vi gjøre det:

Politiske delmål

Øke
foreldrekompetansen

Foreldre/foresatte
Bruke foresatte i ulike markeringer, eks. nasjonaldager
opplever å bli brukt som
en ressurs – toveis
brukermedvirkning
Bruke foresattes kompetanse i ulike prosjekt og alternative læringsarenaer
Deltakelse på foreldreundersøkelser er opp
mot 100 %.
Svarprosenten på
opplevd brukermedvirkning er høy
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Tiltak
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Virksomhet:

Status:

Nordskag oppvekstsenter

Jobber mye med å gi praktisk og tydelig informasjon til foreldrene- med ulike tilnærminger både i
hverdagen og på foreldremøter. Utfordrende med kulturelle ulikheter, men opplever at samarbeidet til
alle foreldre gjennomgående oppleves positivt. Det er et klart ønske at flere foreldre involverer seg,
dette jobbes det med. God svarprosent på brukerundersøkelsen. Har satt i gang forsøk med å initiere
aktiviteter i samarbeid med foreldrene. (Yrkesbesøk, morsmålsdager, sosiale aktiviteter etter skolen).

Mausund oppvekstsenter

Samarbeider godt med de foresatte rundt konkrete arrangement. Ut over dette er det en utfordring å
komme i god dialog, også når det gjelder å ta de foresatte i bruk som ressurs i skole og barnehage.
SU/FAU-arbeidet går trått, og preges av at leder av oppvekstsenteret må dra prosesser.
Hadde overraskende lav svarprosent på brukerundersøkelsen på skolen i vinter, og er i ferd med å
analysere dette. God svarprosent i barnehagen.

Dyrøy oppvekstsenter

Det jobbes godt med foreldresamarbeidet. Foresatte opplever i dag at de blir brukt aktivt som en
ressurs inn i både barnehage og skole. De stiller opp og blir aktivt brukt i de fleste sammenhenger der
oppvekstsenteret ønsker det.

Nabeita oppvekstsenter

Har gjort aktive forsøk på å engasjere og involvere foresatte i møter gjennom «kafe-dialoger). Må nok
være enda tydeligere med å involvere de som ressurser i hverdagen, selv om de aktivt bidrar når dette
forespørres.
Ikke vært gode nok på strukturen rundt brukerundersøkelsene, dette gjelder både i for- og
etterarbeidet (resultatene). Dette bekreftes også av de foresatte. Bedre svarprosent i barnehagen enn i
skolen

Sørburøy skole

Med bare 8 elever så blir foresatte i større eller mindre grad involvert i mye av det som skjer på skolen.
De ansatte har etablert en god dialog som gjør det mulig å ta opp aktuelle tema som angår foresatte,
noe som bekreftes av foresatte.
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Virksomheten har bra svarprosent, samt gode rutiner rundt gjennomføring og oppfølging av
brukerundersøkelsen.
Sistranda skole

Det registreres en vesentlig forbedring i skolens samarbeidsorgan (FAU/SU) Dette har skjedd i en god
dialog mellom motiverte enkeltforesatte og skolens ledelse. Det er etablert gode strukturer rundt
samarbeid og informasjon.
Det vises klar framgang i respons på brukerundersøkelser, men det må fremdeles jobbes ennå «tøffere»
for å synliggjøre viktigheten av å delta. Foresatte opplever at resultater tas inn i ulike samarbeidsorgan
og diskuteres- også med elevene.
Skolen har et aktivt elevrådsarbeid, med to elevråd (barnetrinn-ungdomstrinn). De eldste elevene gir
tilbakemelding om god involvering i læringsarbeidet, mens det på barnetrinnet nok må jobbes mere
med dette.
Foresatte bidrar ved behov. Skoleledelsen har klare tanker om hvordan de skal kunne utnytte de
foresatte enda tydeligere som en ressurs inn i skoledagen, uten at dette er satt i system ennå.

Nesset barnehage

Stort fokus i foreldresamarbeidet med å skape dialog om innhold og forkalring på hva som gjøres.
Dette skaper bedre dialog i samarbeided. De ansatte opplever et godt foreldresamarbeid. Bruker mye
tid i dialogen, ser at dette er en god investering. Bruker aktivt Facebook, noe foreldrene gir gode
tilbakemeldinger på (i tillegg til ordinære månedsbrev). God svarprosent på brukerundersøkelsene.

Kulturskolen

Det ligger ingen formelle krav til foreldredialog for virksomheten, men gjennomfører hvert år en
oppstartssamling for foresatte. I tillegg vil det våren 2017 bli gitt tilbud om individuelle
foreldresamtaler. Det er også igangsatt en system for digital dialog, noe som oppleves positivt av alle
parter. Det er et klart ønske fra alle ansatte om en tettere dialog med foresatte.

Rabben barnehage

Har aktivt fokus på foreldresamarbeidet gjennom hele året. Legger til rette for at foreldrene kan bruke
barnehagen utenfor ordinær åpningstid. Ønsker å bygge gode relasjoner mellom foreldrene. Bruker
foreldremøtene til å bringe viktige tema på kartet. Opplever at foreldrene blir brukt som ressurs, men
har sikkert mere å gå på. God svarprosent og fornøydhet på brukerundersøkelsen.
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Sistranda Kystbarnehage

Bruker foreldrene aktivt i dag- også som en ressurs som blir opplevd to-veis. Eksempler på dette er
bidrag direkte inn i barnehagen på yrkeskompetanse, besøk hos foreldre og av foreldre, bedriftsbesøk,
utlån av privat utstyr og bidrag gjennom «flere hender» ved behov. Dette er også noe som understøttes
av foreldrene selv, og som ikke oppleves som et «pålegg», men en mulighet.
Gode kommunikasjonsdialoger gjennom e-post og Facebook, og høy svarprosent på
brukerundersøkelser- fornøyde foresatte.
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SAMFUNN, NÆRING OG KULTUR
Overordnet mål: Frøya er et godt sted å leve
Sånn vil vi ha det: Frøya er et inkluderende samfunn. Frøya har et kompetansesamfunn preget av samhandling
mellom næringsliv, det offentlige og frivilligheten. Frøya er et trygt sted å leve.
Samfunnsplan

Felles fokusområder

Sånn vil vi gjøre det:

Politiske delmål

Stimulere til at ungdom
tar høyere utdanning
og at de etablerer seg
på Frøya

Arbeidsliv, politisk nivå
Felles foreldremøter med fokus på utdanning (forskningsbasert f.eks. Thomas Nordahl)
og oppvekst forplikter
seg til et samarbeid for
å synliggjøre viktigheten
av høyere utdanning
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Tiltak
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Virksomhet:

Status:

Nordskag oppvekstsenter

Faste yrkesbesøk hos Salmar.. Bruker bedrifter aktivt inn i både barnehage og i skolens undervisning.
Prøver å gi barn og elever små «drypp», men føler at avstand beliggenhet og kostnader rundt
transport legger noen begrensninger på mulighetene.

Mausund oppvekstsenter

Har etablert et formelt samarbeid med det lokale museet, dette oppleves svært positivt både for
barnehage og skole. Besøker jevnlig de få bedrifter som finnes på Mausund.
Starter dialogen med elevene rundt yrkesvalg allerede på mellomtrinnet.

Dyrøy oppvekstsenter

Jobber godt og har et aktivt bruk av nærmiljøet, med fokus både på natur, kultur, historie og
lokalkunnskap generelt. Dette skaper barn med lokal identitet og gir et godt grunnlag for å kunne
gjennomføre grunnskole og videregående skole lokalt. Partnerskapsavtaler gir også god kjennskap til
yrkesmuligheter på Frøya.

Nabeita oppvekstsenter

Kan bli bedre på å jobbe med identitetskultur og bruk av lokalt næringsliv, selv om begge elementer er
aktivt i bruk. Har samarbeidet med Salmar, der prosessene rundt oppdrette er tatt direkte inn i skolen
og barnehagen.

Sørburøy skole

Elevene deltar aktivt i det praktiske yrkesliv som finnes på Sørburøy. Skolen begynner allerede på
barnetrinnet å forberede elevene på det som venter etter grunnskoleløpet. Dette er spesielt viktig, da
elevene vil møte en helt annen hverdag enn de er vant til. Alle elever som har gått ut av 10. trinn på
Sørburøy de siste 4-5 årene har tatt videregående utdanning og/eller kommet seg ut i jobb. Skolen er
også gode på jevnlig å hente ut impulser både lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt.

Sistranda skole

Skolen utnytter ikke det potensiale som ligger i et konstruktivt samarbeid med Guri Kunna
Videregående. Det samarbeides om bruk av rom og noe lærerressurser. Er også av den oppfatning at
dette er noe begge skoleslag har ansvar for å initiere, og at det tas lite initiativ inn mot Sistranda skole
direkte.
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Det jobbes aktivt med fokus på yrkesvalg og forberedelse til videregående utdanning, spesielt på
ungdomstrinnet (bl. a grundercamp). Det er etablert årlige besøk for å se på ulike linjemuligheter i
vidergående skole.
Nesset barnehage

Har blitt «Livsgledebarnehage» og samarbeider med sykehjemmet og omsorgsboligene på Beinskaret.
Samarbeider noe med foreldre gjennom næringsbesøk, men ønsker å få til dette oftere gjennom å
knytte dette opp mot tema innenfor det mulighetsrommet som logistikken gir mulighet for.

Kulturskolen

Har fått skjønnsmidler for å igangsette integreringsprosjektet «Flere Farger». Dette handler om lokal
identitet, samt ivaretakelse av lokal og internasjonal kultur. Gjennom dette er det en klar målsetning om
å bygge opp om viktigheten av gjennomføring av videregående utdanning og fokus på framtidig lokal
yrkesaktivitet.

Rabben barnehage

Jobber svært aktivt med at barna skal oppleve stor grad av identitet til lokalsamfunnet, og har
samarbeidsavtaler med flere næringsaktører.

Sistranda Kystbarnehage

Gjennom gode avtaler med næringsliv og jevnlige besøk- samt aktiv bruk av nærmiljøet, er det
barnehages oppfatning at de bidrar godt til lokal identitet og fokus på hva barna gis av muligheter
senere i skoleløpet.

Side 14

Styringsdialog - status virksomheter pr. februar/mars 2017
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Roger Fredheim
Arkivsaksnr.:
17/811

Arkiv: A44

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret
SØKNAD ØYREKKA FOLKEHØGSKOLE AS
Vedtak:
Forslag til vedtak:
Frøya kommunestyre stiller seg bak søknad fra Øyrekka Folkehøgskole A/S om å etablere
folkehøgskole på Mausund.
Vedlegg:
Ingen
Saksopplysninger:
Den formelle søknaden er ikke fullstendig ferdigstilt. Det vil bli gitt en kort presentasjon av
søknaden i kommunestyremøte 29/3.
I januar 2015 hadde Frøya besøk av flere studentgrupper fra NTNU – EiT – Eksperter i Team. De
undersøkte forutsetningene for flere nyetableringer i øyregionen. Mulighetene for å etablere en
folkehøgskole ble vurdert som gode.

Frøya kommune ga sjefredaktør John Arne Moen i Trønder-Avisa i oppdrag å undersøke de
samfunnsmessige forutsetningene for å etablere en folkehøgskole i Øyrekka. Rapporten ble
overlevert til kommunestyret i juni 2015. Prosessen resulterte i et betydelig lokalt engasjement
som førte til at kommunen i februar 2016 vedtok å videreføre prosessen.
Det ble nedsatt ei styringsgruppe under ledelse av rådmann Svanhild Mosebakken, med
medlemmer fra kommunen, næringslivet og Øyrådet (et kommunalt etablert organ som
representerer de seks øysamfunnene i kommunen uten fastlandsforbindelse), med formål å
utarbeide en søknad om opprettelse av en folkehøgskole i øyrekka. Midler ble bevilget av
kommunen og prosjektleder (Trøndersk Kystkompetanse AS, ved daglig leder) ble engasjert.
Det lokale engasjementet ble konkretisert ved etableringen av Øyrekka Folkehøgskole AS. I
et folkemøte i september 2016 ble planene diskutert. Deltakere fra kommunen,
fylkeskommunen, næringsliv og innbyggere kom på folkemøtet med innspill til profil,
linjevalg, lokalisering, samarbeidspartnere og eierskap. Resultatet av møtet la grunnlaget for
det videre arbeidet.

Selskapet Øyrekka Folkehøgskole AS (org. nr. 916 996 330) ble etablert i april 2016 med den
hensikt å jobbe for å etablere en folkehøgskole på Mausund i Frøya kommune.

Mausund Idrettslag var initiativtaker til etableringen og eneaksjonær i selskapet fram til en
emisjon i perioden desember 2016 til februar 2017.
Etter emisjonen har selskapet en bredt sammensatt aksjonærgruppe blant privatpersoner, lag,
organisasjoner og næringsliv i regionen. Mausund IL er også etter emisjonen største aksjonær.
Ved godkjent søknad vil Øyrekka Folkehøgskole AS (enten alene eller sammen med
investorer) ta initiativet til å etablere et eiendomsselskap. Øyrekka Folkehøgskole AS vil bli
skolens driftsselskap.
Vurdering:
Rådmannen har vært en aktiv del av prosessen, og er av den oppfatning at det er av stor
viktighet at Frøya kommune støtter en slik søknad. Det vil ha store ringvirkninger for hele
kommunen om dette blir etablert, og er helt i tråd med det politiske ønsket om økt aktivitet i
øyrekka.
Det arbeides også aktivt med å få etablert intensjonsavtaler med både offentlige og private
aktører. Rådmannen vil bl. a. legge til rette for et slikt samarbeid med skoler og barnehager i
kommunen.
Det er ingen økonomiske forpliktelser for Frøya kommune slik søknaden nå foreligger.
Forhold til overordna planverk:
Kommuneplanens samfunnsdel kap. «Samfunn, næring og kultur»:
Overordnet mål: Frøya er et godt sted å leve.
Sånn vil vi ha det: Frøya er attraktivt som bosted.
Sånn vil vi gjøre det: Stimulere til levende grender og levende øysamfunn.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland
Arkivsaksnr.:
17/581

Arkiv: 044

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Administrasjonsutvalget
Kommunestyret
ENDRING AV DELEGASJON TIL ADMINISTRASJONSUTVALGET
Forslag til vedtak:
1. Frøya kommunestyre omgjør dagens delegasjon til administrasjonsutvalget. Følgende
delegeres til administrasjonsutvalget fra 01.04.17
 Ansvars/- arbeidsområde og medlemmer
Administrasjonsutvalget er Frøya kommunes partssammensatte utvalg, jfr.
Kommuneloven § 25 og Hovedavtalens del B § 4. Utvalget består av formannskapets 7 medlemmer og
2 medlemmer valgt av og blant de ansatte.
Administrasjonsutvalget er tillagt ansvar for overordnet personal- og organisasjonssaker. Utvalget
behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og
inkluderende arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging
og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultater av KS sine kontakter med statlige
myndigheter, samt oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte.
 Saker der administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet
Administrasjonsutvalget gjør vedtak innenfor budsjettrammer, og etter de retningslinjer som
er vedtatt av kommunestyret, eller fastsatt i lov eller forskrift når det gjelder:
 Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer og planer som ikke ligger til kommunestyret
 Styringssystemer som skal brukes i personalarbeidet, samt retningslinjer/reglement som
gjelder personal- og organisasjonssaker
 Særskilte tiltak rettet mot for eksempel rekrutteringstiltak, kompetanseutvikling
 Tvistespørsmål om tolking og praktisering av lokale avtaler, reglement og retningslinjer
 Andre saker som kommunestyret/ formannskapet delegerer til utvalget
 Administrasjonsutvalget kan delegere avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker til rådmannen.
 Administrasjonsutvalget innstiller direkte til kommunestyret
 Saker der administrasjonsutvalget har uttalerett
Administrasjonsutvalget har uttalerett i følgende saker:
 Omstillings - og endringsarbeid
 Organisasjonsutvikling
 Reglement, retningslinjer og instrukser som gjelder ansatte
 Fastsetting av kommunens lønnspolitikk
 Andre saker kommunestyret/formannskap legger frem for utvalget

 Administrasjonsutvalgets møter
Vedr. møteplan, innkallinger, saksbehandling og gjennomføring av utvalgsmøter henvises det til
utfyllende møtereglement for Frøya kommunestyre, som gjelder tilsvarende for
Administrasjonsutvalget.
Rådmannen er ansvarlig for at de saker som blir lagt fram for utvalget er forsvarlig utredet, og at
vedtak blir iverksatt.
2. Delegasjonsreglementet av 27.11.14, pkt 3.6 «Administrasjonsutvalget» endres i sin
helhet, i samsvar med dette vedtak

Vedlegg:
Delegasjonsreglementet av 27.11.14
Saksopplysninger:
Kommunelovens § 25. sier følgende om partssammensatte utvalg - administrasjonsutvalg.
1. Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg administrasjonsutvalg - for behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller
fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. Utvalg etter første punktum kan erstattes med
andre ordninger dersom dette får tilslutning fra minst tre fjerdedeler av de ansatte.
2. Administrasjonsutvalget sammensettes av representanter for kommunen eller fylkeskommunen og
de ansatte. De ansattes representanter velges av og blant de ansatte for to år av gangen. Flertallet i
utvalget skal bestå av representanter for kommunen eller fylkeskommunen. Kommunestyret og
fylkestinget velger selv kommunens eller fylkeskommunens representanter og utvalgets leder og
nestleder blant disse.
3. For de ansattes representanter gjelder de vanlige valgbarhetsregler, bortsett fra bostedskravet.
4. For øvrig gjelder de samme bestemmelser som for andre faste utvalg.
0 Endret ved lov 10 jan 1997 nr. 8 (ikr. 1 mars 1997).
Hovedavtalen del B § 4 sier følgende om partssammensatte utvalg
Partssammensatte utvalg
Det skal i alle kommuner og fylkeskommuner opprettes ett eller flere partssammensatte utvalg for
behandling av saker som gjelder forholdet mellom kommunen eller fylkeskommunen som
arbeidsgiver og de ansatte med mindre partene avtaler at slike saker skal behandles på en annen
måte. Det vises til kommuneloven § 25.
Det partssammensatte utvalget foreslår og behandler overordnede retningslinjer for kommunens
personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og inkluderende arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten
kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging og implementering av nasjonalt vedtatte
reformer.

De tilsatte skal være representert i dette/disse utvalg med minst to representanter utpekt av
arbeidstakerorganisasjonene/forhandlingssammenslutningene etter forholdstallsprinsippet. Som
delingstall benyttes kvotienten 1,4 og deretter oddetall 3, oddetall 5 osv.
Forhandlingssammenslutninger lokalt som ikke er representert i utvalget har anledning til å delta
med en fast observatør med møte- og talerett. Reglement for utvalget(ene) fastsettes av
kommunen/fylkeskommunen.

Dagens delegasjonsreglement for Frøya kommune sier følgende om delegasjon til
administrasjonsutvalget:

«3.6.1 Medlemmer - Administrasjonsutvalget er et partssammensatt organ etter Kommuneloven §
25, og består av formannskapets 7 medlemmer og 2 medlemmer valgt av og blant de ansatte.
Formannskapets varamedlemmer er også varamedlemmer til administrasjonsutvalget.
For de ansattes representanter velges 2 varamedlemmer.
3.6.2
Arbeidsområde - Administrasjonsutvalget skal behandle saker som gjelder forholdet
mellom kommunen som arbeidsgiver og de ansatte, og således medvirke til god arbeidsgiverpolitikk.
Nærmere detaljer om utvalgets arbeid går fram av Hovedavtalen § 4.
3.6.3 Delegering av myndighet til administrasjonsutvalget - Administrasjonsutvalget har ikke
delegert beslutningsmyndighet, men kan la seg i høre i personalpolitiske spørsmål»

Vurdering:
Det er viktig å få den gode drøftingen i overordnede saker i det partssammensatte utvalget. Dette for å
få til den gode dialogen mellom tillitsvalgte, politikere og rådmann. Dette vil gi bedre forståelse for
valg og prioriteringer som skal gjøres i organisasjonen. Både for den administrative og politiske
ledelse.
I de siste årene har Frøya kommunes administrasjonsutvalg hatt lite saker opp til behandling.
I 2013: 4 saker, i 2014: 8 saker, i 2015: 3 saker, i 2016: 3 saker. Få antall saker kan gjenspeile at lite
er delegert til utvalget. I kommunens delegasjonsreglement står det at utvalget ikke har
beslutningsmyndighet, men kan kun la seg høre i personalpolitiske spørsmål.
Med tanke på de store og hurtige endringene som foregår i kommune- Norge, og de store
omstillingsprosesser kommunene skal og må gjennomføre for å møte kravet til fremtidens tjenester,
anser rådmannen det viktig at administrasjonsutvalget får tillagt flere oppgaver enn de har i dag.
Rådmann foreslår derfor at det gjøres følgende endring i delegasjonsreglementet:
Delegasjon til kommunens administrasjonsutvalg:
Ansvars/- arbeidsområde og medlemmer
Administrasjonsutvalget er Frøya kommunes partssammensatte utvalg, jfr.

Kommuneloven § 25 og Hovedavtalens del B § 4. Utvalget består av formannskapets 7 medlemmer og
2 medlemmer valgt av og blant de ansatte.
Administrasjonsutvalget er tillagt ansvar for overordnet personal- og organisasjonssaker. Utvalget
behandler overordnede retningslinjer for kommunens personalpolitikk, herunder tiltak for likestilling og
inkluderende arbeidsliv. Utvalget drøfter dessuten kvalitets-, fornyings- og utviklingstiltak, oppfølging
og implementering av nasjonalt vedtatte reformer, resultater av KS sine kontakter med statlige
myndigheter, samt oppfølging av saker fra sentralt kontaktmøte.
Saker der administrasjonsutvalget har avgjørelsesmyndighet
Administrasjonsutvalget gjør vedtak innenfor budsjettrammer, og etter de retningslinjer som
er vedtatt av kommunestyret, eller fastsatt i lov eller forskrift når det gjelder:
 Arbeidsgiverpolitiske retningslinjer og planer som ikke ligger til kommunestyret
 Styringssystemer som skal brukes i personalarbeidet, samt retningslinjer/reglement som
gjelder personal- og organisasjonssaker
 Særskilte tiltak rettet mot for eksempel rekrutteringstiltak, kompetanseutvikling
 Tvistespørsmål om tolking og praktisering av lokale avtaler, reglement og
retningslinjer
 Andre saker som kommunestyret/ formannskapet delegerer til utvalget
 Administrasjonsutvalget kan delegere avgjørelsesmyndighet i enkeltsaker til
rådmannen.
 Administrasjonsutvalget innstiller direkte til kommunestyret
Saker der administrasjonsutvalget har uttalerett
Administrasjonsutvalget har uttalerett i følgende saker:
 Omstillings - og endringsarbeid
 Organisasjonsutvikling
 Reglement, retningslinjer og instrukser som gjelder ansatte
 Fastsetting av kommunens lønnspolitikk
 Andre saker kommunestyret/formannskap legger frem for utvalget
Administrasjonsutvalgets møter
Vedr. møteplan, innkallinger, saksbehandling og gjennomføring av utvalgsmøter henvises
det til utfyllende møtereglement for Frøya kommunestyre, som gjelder tilsvarende for
Administrasjonsutvalget.
Rådmannen er ansvarlig for at de saker som blir lagt fram for utvalget er forsvarlig utredet,
og at vedtak blir iverksatt.
Rådmannen forslår at endringen gjelder fra 01.04.17, og at delegasjonsreglementet endres i
samsvar med dette vedtaket.

Forhold til overordna planverk:
Kommuneplanens samfunnsdel:
 Frøya kommun er en fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og arbeidsgiver.
o Frøya kommune er en profesjonell og moderne tjenesteleverandør
 Være en åpen organisasjon som gir rom for medvirkning, og sikre god
informasjonsflyt internt og eksternt

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland
Arkivsaksnr.:
17/615

Arkiv: 033 &10

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret
SAMARBEIDSUTVALGET HITRA OG FRØYA - VEDTEKTER
Forslag til vedtak:
1. Frøya kommune oppretter i samarbeid med Hitra kommune «samarbeidsforum for
Frøya og Hitra kommuner». Samarbeidsforumet består av ordfører, varaordfører,
representant for opposisjonen og rådmann i de respektive kommunene.
2. Fremlagt forslag til «Vedtekter for samarbeidsforum for Frøya og Hitra kommuner»
godkjennes.
Vedlegg:
Forslag til vedtekter
Referat fra møte 13.02.17
Bakgrunn for saken
Kommunene Hitra og Frøya har tatt opp igjen regelmessige samtaler mellom kommunene.
Det har tidligere vært etablert samarbeidsforum mellom Hitra, Frøya og Snillfjord.
Kommunene ønsker å fortsette dette, men denne gang med Snillfjord som observatør i et
forum med færre deltakere.
Saksopplysninger
Det finne ingen regler eller lover på området, unntatt forvaltningslovens generelle krav om
offentlighet og innsyn. Det står kommunene fritt å opprette denne type utvalg.
Formannskapene i de to kommunene har diskutert saken og har kommet frem til at deltakere i
samarbeidsforumet bør være ordfører, varaordfører, representant for opposisjonen og
rådmann i de respektive kommunene. Snillfjord kommune utpeker observatør selv. Dette bør
behandles formelt av formannskap og kommunestyre.

Det er laget utkast til vedtekter for samarbeidsforumet som vedlegges saken. Vedtektene
bygger på vedtektene fra tidligere forum. Referat fra første møte er også vedlagt.
Vurdering:
Opprettelse av samarbeidsforum oppfattes som svært positivt av begge kommuner. Utkast til
vedtekter for samarbeidsforumet er drøftet internt i begge kommuner, uten anmerkninger.
Saken legges derfor frem med positiv innstilling.
Forhold til overordna planverk:
Saken har relevans for flere av målene i kommuneplanens samfunnsdel, i lys av at aktuelle
samarbeid med Hitra kan gjøre Frøya i enda større grad i stand til å fylle målene i plana:





«Frøya er et godt sted å leve»
«Frøya kommune er et fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og arbeidsgiver»
«Frøya har et rent naturmiljø som grunnlag for god folkehelse, et stort naturmangfold
og en trygg matproduksjon
«Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull hverdag med høy
livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn»

For øvrig kan et samarbeid mellom Hitra og Frøya sies å ha potensiale til å være relevant for
de fleste andre mål i kommuneplaner.
For øvrig har det ingen direkte relevans for:
- kommunedelplaner (konkrete mål eller annet)
- mål vedtatt i budsjett
- budsjettet/økonomiplana i form av
- kapitalkostnader (renter og avdrag)
- andre driftskostnader (økning eller reduksjon, konkret og begrunnet)
- inntekter (økning eller reduksjon, konkret og begrunnet)

Vedtekter
Samarbeidsforum for Frøya og Hitra kommuner
§1
Strukturendringer på regionalt og kommunalt nivå gir øyregionen nye og økte utfordringer for
å oppnå prioritering - bli sett og hørt. For å møte dette ser en klare fordeler av å etablere et
fast samarbeidsorgan kalt Samarbeidsforumet for Frøya og Hitra. Forumet skal herunder
arbeide for positiv utvikling av gode samarbeidsrelasjoner mellom kommunene. Det er ingen
begrensning i tema som kan tas opp av deltakerne.

§2
Samarbeidsforumet består av ordfører, varaordfører, opposisjonsleder og rådmann i begge
kommunene. Snillfjord kommune tilbys å kunne delta med en observatør.

§3
Innkalling og møteledelse veksler annenhver gang mellom de to kommunene. Den kommunen
som er møtested har også møteleder og sekretær, og står for innkalling og referat. Ordførerne
lager saksliste i fellesskap.

§4
I siste møte hvert halvår settes det opp en møteplan for neste halvår.

§5
Referat fra møtene sendes fortløpende til kommunenes respektive kommunestyrer som
orientering.

Overskrift:Samarbeidsutvalget Hitra og Frøya - referat fra møte
13.02.2017
Saksnr:2017/430
Hjertø
Tid (dato, fra kl til kl):

13.02.2017 kl. 17.0020.00

Innkalt av (avd. og navn):

Ordfører Ole L. Haugen

Saksbehandler:Laila Eide
Sted:

Hitra Rådhus – ordf. kontor

Referent:

Laila Eide Hjertø

Ordstyrer:

Ole L. Haugen

Deltakere:

Ole L. Haugen, Berit Flåmo, Pål Terje Bekken, Arvid Hammernes, Lars Peder
Hammerstad, Svanhild Mosebakken, Eldsbjørg Broholm, Laila Hjertø
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Formell etablering/konstituering av samarbeidsforumet.
Forumet gjennomgikk vedtektene fra forrige samarbeidsutvalg og laget forslag til nye
vedtekter som skal fremlegges for de respektive kommunestyrene til behandling.
Forslaget vedlegges referatet i eget dokument.
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Kommune- og regionreformen: Konsekvenser for oss?
Ole: «Nye Trøndelag» gir nye og sannsynligvis økte utfordringer, der de som har
påpekt risikoen for at «Aksen tar alt» får rett. Fokus på samferdsel og kommunikasjoner
mellom Trondheim og Steinkjer betyr mindre på andre. Aksen Orkanger – Steinkjer har
80% av befolkningen. Koble oss på Fosen? Eller har Fosen nok med sine egne
utfordringer foreløpig?
Samarbeidet i Orkdalsregionen vil merke utfordringer i forhold til Orkland
sammenslåingen. For øvrig spriker deltakerkommunene litt i flere retninger og har
kanskje nok med seg selv for tiden.
Nordmørs-samarbeid er spennende. Eventuell flytting av fylkesgrenser mot Nord-Møre
vil ta tid i og med at det sannsynligvis ikke vil bli endelig vedtatt på Stortinget i juni.
Lars Peder: Det er viktig å markere seg i den regionen man står. Det er stor
markeringsvilje i partiene.
Ole: Vikna og Nærøy ønsker å ta opp samarbeid med vår region. Kystperspektivet.
Berit: Merker det mest i Orkdalsregionen – utfordrende. Vikna og Nærøy bør vi ta tak i.
Besøk hos dem?

Vi bør inn i Fosen regionråd som observatører. Ole følger opp.
Pål Terje: Hva med kystkommunene på veg oppover? Roan og Osen?
Lars Peder: Samarbeid med Fosen viktig og riktig. Vikna og Nærøy – oppdrettsmotor i
nord. Blir felles fylke, likhet og felles utfordringer. Viktig å knytte kontakter.
Ole: Konklusjonen at vi knytter kontakt med Fosen og sonderer mot Vikna og Nærøy.
Ole følger opp begge.
Sammenslåing av Trøndelag og kommunesammenslåingene gjør at vi må kjempe
hardere for vår rett. Problemområder i forhold til regionale myndigheter og regional
stat.
Berit: Vi blir møtt med at det går så godt her ute at det ikke er synd i oss. Andre
kommuner trenger mere hjelp. De forstår ikke at det som er godt for oss er godt for
regionen og landet.
Konklusjon: Vi må bli flinkere til å ta diskusjonene internt og stå sammen utad!
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Konkrete saker til drøfting
Ambulansesituasjonen:
Beate Sandvik skal møte i samarbeidsutvalget. Viktig at begge kommunene står sammen, derfor
må Harald Hatle bli med fra Hitra. Nedskjæring i den ene kommunen rammer den andre like
hardt da ambulanseberedskap sees i sammenheng.
SiO – LiO
Vi må være kritiske til de endringene som kommer. Bør diskutere i samarbeidsforumet forut for
vedtak om endringer ved sykehuset og legevakten. Bør lage felles saksbehandling for begge
kommunene med felles holdning til de endringer som måtte komme. Bjørn Buan inviteres til
neste samarbeidsforum for å gi sitt syn på det som skjer nå.
Helsebussen. Hva er gjort i forhold til oppfølging? Utkast til brev til adm.dir. Kvernmo
utformes av rådmenn, herunder med referanse til Kvernmos inviterende uttalelse på
regionrådsmøte 9. des. 16 i Snillfjord.
Brann og redning:
Svanhild: Frøya har utredet samarbeid med TBRT. Manglet kompetanse og ressurser til å
gjennomføre nødvendig ROS- analyse. Derfor TBRT, gikk så videre til å utrede totalt
samarbeid. Har fått mange gode svar på hva som mangler og hvordan det kan løses.
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Ole: Er et område hvor det må være mulig å få til samarbeid. Kostnadsmessig stor økning i
driftsbudsjettene over tid i forhold til andre områder.
Har stor forståelse for at man har god effekt av å søke ekstern bistand når det gjelder
forebyggende arbeid. Mener dog at lokalt operativt brannsamarbeid må kunne gi gode effekter.
Arvid: Brannforebyggende arbeid er krevende i et lite lokalt miljø. Krever stor kompetanse og
oppfølging. Spesielt i forhold til særskilte brannobjekt. Nye krav om risikovurdering.
Beredskap brannvern. Krav til opplæring – Tjeldsund tar 6 uker. TBRT kan tilby opplæring
lokalt. Orkdal sliter også i forhold til forebyggende arbeid.
TBRT betyr kvalitetsheving. Større stillinger. Hele årsverk på lederstillinger.
Pål Terje: Betenkt over kostnadsbildet. Dersom man gjør seg avhengig av TBRT vil man
risikere at kostnadsbildet øker med tiden slik som SiO og LiO har gjort. Det vil da være
vanskelig å komme ut av det igjen. Tviler ikke på kvalitet om man velger TBRT.
Berit: Har stor respekt for det som har med brann og redning å gjøre. Redd for at man får en
situasjon man ikke behersker – hva da med det ansvaret man står for. Derfor vanskelig å ta
stilling i saken. Redd for å undervurdere – Hva er godt nok?
Lars Peder: Redning er i en utvikling som snart er uhåndterlig for distriktskommunene.
Ole: Det er klart at kompetanse og kapasitet er bedre til stede lenger inn i landet. Hva er godt nok for at vi
skal klare å løse utfordringene i fellesskap. Nordsjøarbeidere ønsker seg inn i brannberedskapen. Disse er
godt skolerte i brann-, rednings- og beredskapsarbeid.
Konklusjon: Rådmennene lager en utredning til forumet og så tar vi deretter dette til videre behandling.
Kaier og terminaler – fylkeskommunen/AtB refunderer i svært lite eller ingen grad, stor forskjell i
forhold til f.eks. og særlig Trondheim Ble ikke drøftet ut over at dette er en utfordring.
Lars Peder: Flyt-/flygeavfall; trenger en permanent løsning ut over frivilliges innsats.
Rådmannen på Frøya har på gang planlegging av langsiktige tiltak. Hitra kommune ser også på saken.
Viktig å utveksle informasjon. Mulig å søke STFK om midler. Sikkert flere som kan bidra – FMST?
Berit: Zitkagran er også et stort problem på Frøya. Dette må også få sin løsning innenfor et miljøaspekt.
Hogst AS har vist stor interesse for prosjektet.
Øvrige punkter på listen over saker ble så vidt berørt, men vil bli behandlet senere.
Møteplan: Neste møte blir på Frøya den 24.03. kl. 09.00 – 12.00.
Observatører:
Sted og dato:

Signatur:

Fillan 13.02.17

Feil! Fant ikke referansekilden.

LEH

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Sigrid Hanssen
Arkivsaksnr.:
17/395

Arkiv: GNR 28/19

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret
GNR 28 BNR 19 DYRVIK – UTVIKLINGSEIENDOM MED MULIGHETER FOR
BOLIGER «DYRVIK TRINN 2»
Forslag til vedtak:
1. Før det tas stilling til erverv av tomt/områder til fremtidige boligformål i Frøya
kommune, gjennomføres arbeidet med kommuneplanens arealdel,
2. Frøya kommune kjøper derfor ikke gn 28/bnr 19 på nåværende tidspunkt
Vedlegg:
Annonse Finn.no
Utsnitt kommuneplanens arealdel gnr 28 bnr 19
Kart med oversikt over eiendommen gnr 28 bnr 19 på Dyrvik
Saksopplysninger:
Det vises til vedtak i kommunestyret den 15.12.16 under behandling av budsjett –
«Muligheten for å iverksette boligfelt Dyrvik trinn 2, utredes».
Med bakgrunn i ett konstant behov for nye områder til utvikling for boligbebyggelse vises det
til potensiell eiendom på Dyrvik gnr 28 bnr 19 som ligger ute for salg på Finn.no.
Eiendommen er på 133 mål hvorav ca 10 mål er avsatt til boligformål i kommuneplanens
arealdel. Eiendommen grenser til allerede utbygd område i Åkervikhauan, eller «Dørvikan»
som det også omtales som. Eiendommen har en prislapp på 5 millioner kroner på Finn.no.
Annonsen beskriver at 10 mål av eiendommen er regulert til boligformål, noe som ikke er helt
riktig, dette området er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel og må reguleres
sammen med øvrig område.
Vurdering:
Frøya Kommune har igangsatt arbeidet med å rullere kommuneplanens arealdel. Dette
arbeidet forventes å fullføres i løpet av 1 – 2 år og vil inkludere en kartlegging av kommunens

behov for tilgjengelige områder for utbygging av boliger. Denne kartleggingen vil gi ett godt
og oversiktlig bilde som ivaretar helheten for boligbehovet for Frøya kommune.
Dette området på Dyrvik, gnr 28 bnr 19, er på 133 mål, hvorav ca. 10 mål er avsatt til
boligformål. Prislappen for området er på 5 millioner kroner. Eiendommen grenser til allerede
utbygd område «Dørvikan» og har en flott beliggenhet fordelt på begge sider av vegen.
Eiendommen har potensiale for utvikling av boligbebyggelse. For å utnytte området og få
igjen maksimalt av eiendommens beliggenhet bør det gjøres en vurdering av hvordan arealene
utnyttes best, en totalvurdering av mulige formål for arealene. 10 mål vil være for lite for
etablering av ett nytt boligområde med tilhørende infrastruktur og det bør sees på muligheter
for å utvide området.
Rådmannens forslag til vedtak blir som følger:
1. Før det tas stilling til erverv av tomt/områder til fremtidige boligformål i Frøya
kommune, gjennomføres arbeidet med kommuneplanens arealdel,
2. Frøya kommune kjøper derfor ikke gn 28/bnr 19 på nåværende tidspunkt

20.02.2017
Målestokk 1:4750

20.2.2017

FINN – Flott beliggende og svært spennende utviklingseiendom

Eiendom / Tomter / Sør-Trøndelag / Frøya

Tomteområdet på ca. 133 mål har svært flott beliggenhet og omkranser bla. boligområdet Åkervikhauan (Utsikt mot nordøst) (1/10)

Flott beliggende og svært spennende utviklingseiendom
Dyrvik, 7270 Dyrvik
Prisantydning

5 000 000,Tomteareal

133 000 m² eiet
Ansvarlig presentasjon

Pris på lån
Pris på forsikring

Fasiliteter
Bilvei frem
Utsikt

Turterreng

Rune Norum

Telefon

910 03 030

Mobil

910 03 030

Hjemmeside

Flere annonser fra annonsør

Adkomst
Tomteområdet ligger ca. 3 kilometer nord for kommunesenteret på Frøya, Sistranda, tilsvarende 5 minutter i
bil. Adkomst via FV 714 til Dyrvik på Frøya. Ta til venstre i krysset på Dyrvik. Følg veien til venstre opp mot
boligfeltet på toppen. Delen av eiendommen som er regulert for bolig ligger til høyre før de første nybygde
boligene i Åkervikhaua.

Reguleringskart
Rapporter svindel/regelbrudd
FINN-kode: 64472916
Sist endret: 12. jan 2017 12:57

Beliggenhet
Tomteområdet på ca. 133 mål ligger i Dyrvik, Frøya kommune hvor delen som er regulert som LNF-område ligger
på Kongenstjønntuva. Ca. 10 mål av eiendommen er idag regulert for boligformål og er beliggende tett ved det
nyetablerte boligfeltet Åkervikhauan. Eiendommen er delt i to teiger hvor den minste ligger i kortenden av
eiendommen på motsatt side av Nordfrøyveien (RV714) ned mot sjøen og Kuppulvika.

Referanse: Dyrvik, Frøya
Annonsene kan være mangelfulle i forhold til lovpålagt opplysningsplikt. Før
bindende avtale inngås oppfordres interessenter til å innhente komplett
informasjon fra meglerforetaket, selger eller utleier.

Øykommunen Frøya i Sør-Trøndelag ligger vest for innløpet til Trondheimsfjorden og nord for øya og kommunen
Hitra. Kommunen grenser mot Smøla i vest, Hitra i sør, og Bjugn, Åfjord, Roan og Osen i øst. Selve Frøya ligger

https://m.finn.no/realestate/plots/ad.html?finnkode=64472916&fks=64472916
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FINN – Flott beliggende og svært spennende utviklingseiendom

Hitra. Kommunen grenser mot Smøla i vest, Hitra i sør, og Bjugn, Åfjord, Roan og Osen i øst. Selve Frøya ligger
omkranset av mer enn 5400 holmer og skjær. Det bor ca. 4500 mennesker i kommunen.
Næringsliv
Fiske og fiskeindustri er og har vært store næringer på Frøya i flere tiår. Sammen med nabokommunen Hitra har
regionen en stor andel av all oppdrettslaksproduksjon i Norge.
Kilder: Wikipedia, Frøya kommune, Google Maps, Gårdskart

Beskaffenhet
Tomta er fordelt på to teiger og er regulert både som bolig og LNF-område fordelt over ca. 133 mål hvorav ca. 10
mål er regulert for bolig.

Det tas forbehold om feil og mangler i annonsen.

Matrikkelinformasjon
Kommunenr: 1620
Gårdsnr: 28
Bruksnr: 19

https://m.finn.no/realestate/plots/ad.html?finnkode=64472916&fks=64472916
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Sigrid Hanssen
Arkivsaksnr.:
17/760

Arkiv: L10

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID FOR UTVIDELSE AV
NORDHAMMERVIKA INDUSTRIOMRÅDE
Forslag til vedtak:
1. Rådmann gis i oppdrag å starte utarbeidelse av reguleringplan og forprosjekt
for utvidelse av industriområdet på Nordhammervika. Området er omtalt som
område N1 og N2, og behandlet gjennom forslag til kommunedelplan for
Sistranda
2. Rådmann delegeres myndighet til å forhandle med grunneier/e for de aktuelle
områdene, om grunnerverv. Rådmann gis myndighet til å forhandle pris for
områdene innen gitte rammer fastsatt av formannskapet. Dette skal avklares i
forkant gjennom egen sak til formannskapet, unntatt offentligheten.
3. Utarbeidelse av plan og nødvendige grunnundersøkelser er estimert til å ha en
kostnadsramme på inntil 1 mill. kr, som finansieres ved låneopptak. Endelig
pristilbud innhentes og presenteres for godkjenning av formannskapet.
Vedlegg:
Kart over området
Kart med utsnitt av forslag til kommunedelplan for Sistranda
Kart over eiendommen med areal og grunneier
Saksopplysninger:
Frøya kommune mangler tilgjengelig næringsareal til aktører som ønsker å etablere seg på
Frøya. Utvidelse av industriområdet ved Nordhammervika ligger som forslag i
kommunedelplan for Sistranda og er ett av flere områder som kan være aktuelle å legge til
rette for på kort sikt. Områdene som ligger i forslaget er på ca 80 dekar og inkluderer ca 25
dekar fylling i sjø, med anslag på 200 000m3 masse som må tilføres området for oppfylling.
Det må forhandles med grunneier/e om kjøp av grunn. Eiendommen er ett realsameie av 5
bruk. Det finnes til sammen 8 hjemmelshavere på eiendommen.

Vurdering:

Frøya kommune får henvendelser fra aktører som er interessert i å etablere seg med sin
næringsvirksomhet i kommunen. Pr i dag finnes lite tilgjengelig areal å tilby. Det som finnes er
kun mindre areal og i områder som ikke er like aktuelle for utbyggere. Kommunen jobber
langsiktig i forbindelse med den kommende rullering av kommuneplanens arealdel for å
etablere nye områder.
Nordhammervika næringspark – utvidelse og ny reguleringsplan
I forbindelse med rullering av kommunedelplan Sistranda er det kommet inn forslag om ett
næringsareal i tilknytning til allerede etablert område for næring på Nordhammervika. Det
aktuelle område for utvidelse er nord for dagens næringspark og er på ca 80 dekar, hvorav ca
55 dekar er landareal og resten fylling i sjø.
Område er konsekvensutredet (KU) gjennom arbeidet med kommunedelplan for Sistranda.
Kommunedelplan er ikke formelt vedtatt enda, men område har vært igjennom to høringer
uten merknader fra sektormyndighetene. Det må utarbeides en ny reguleringsplan for området
og det må gjøres grunnundersøkelser i forbindelse med utfylling i sjø. En godkjent
reguleringsplan kan være på plass i løpet av høsten 2017 forutsatt at allerede utført KU kan
benyttes og at det ikke kommer inn nye merknader av betydning. Det er innhentet ett
uforpliktende tilbud og beskrivelse av oppdraget fra konsulentfirma som hadde tilsvarende
oppdrag for første byggetrinn i Nordhammervika.
Grunnerverv
Det må innledes forhandlinger med grunneier/e om kjøp av grunn. Eiendommen er ett
realsameie av 5 bruk. Det finnes til sammen 8 hjemmelshavere på eiendommen. Det er samme
eiere på N1 og N2. Disse forhandlingene innledes og gjennomføres så snart som mulig og
parallelt med planarbeid for området.
Rådmann gis myndighet til å forhandle pris for området innen gitte rammer fastsatt av
formannskapet. Dette skal avklares i forkant gjennom egen sak til formannskapet, unntatt
offentligheten.
Fylling i sjø
Det må tilføres masser til området for å få etablert areal i sjø. Dette må utredes nærmere
gjennom plan og forprosjekt med tanke på kostnader, mengde og tilgjengelighet. Det er
anslag pr dato som sier at behov for å tilføre masser vil være i størrelsesorden 200 000m3.

Rådmannens forslag til vedtak blir som følger:
1.
2.

Rådmann gis i oppdrag å starte utarbeidelse av reguleringplan og forprosjekt for
utvidelse av industriområdet på Nordhammervika. Området er omtalt og behandlet
gjeonnom forslag til kommunedelplan for Sistranda, N1 og N2
Rådmann delegeres myndighet til å innlede forhandlinger med grunneier/e for de
aktuelle områdene, om grunnerverv. Rådmann gis myndighet til å forhandle pris for
områdene innen gitte rammer fastsatt av formannskapet. Dette skal avklares i forkant
gjennom egen sak til formannskapet, unntatt offentligheten.

3.

Utarbeidelse av plan og nødvendige grunnundersøkelser er estimert til å ha en
kostnadsramme på inntil 1 mill. kr, som finansieres ved låneopptak. Endelig pristilbud
innhentes og presenteres for godkjenning av formannskapet.

15.03.2017
Målestokk 1:1700

17.03.2017
Målestokk 1:3250

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Nina Nilsen Espnes
Arkivsaksnr.:
17/136

Arkiv: U62

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Hovedutvalg for forvaltning
Kommunestyret
SØKNAD OM SALGSBEVILLING FOR ALKOHOL BRYGGERIET FRØYA AS
Forslag til vedtak:
1. Bryggeriet Frøya gis bevilling til salg av egenprodusert øl med alkoholinnhold inntil
4,7 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v § 1-7.
Bevillingen gjelder inne i bryggeriet, jfr. tegning.
2. Bevillingen gjelder til 30.06.2020
3. Mona Nicolaisen f. 29.09.79, godkjennes som salgsstyrer. Det innvilges fritak for
stedfortreder på grunn av salgstedets størrelse.
4. Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens retningslinjer.
5. Søknaden innvilges med forbehold om at det ikke kommer merknader fra Politiet og
sosialtjenesten som tilsier at bevilling frarådes.

Vedlegg:
-

Søknad
Tegning

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
-

Aksjeeierbok
Skatteattest Bryggeriet Frøya AS
Firmaattest
Kunnskaprøven i alkoholloven
Politiattest for styrer
Skatteattest Servicebrygga AS

Saksopplysninger:

Det søkes om salgsbevilling for salg av egenprodusert øl i bryggeriets lokaler. Mona
Nicolaisen, f. 29.09.79, søkes godkjent som styrer. Styrer har avlagt og bestått
kunnskapsprøve om alkoholloven. Det søkes fritak for stedfortreder på grunnlag av bedriftens
størrelse som har en ansatt.
Polititet har ingen anmerkninger til styrers vandel.
Uttalelse fra Politiet og sosialtjenesten er ikke mottatt og søknaden innvilges med forbehold
om at det ikke kommer merknader som tilsier at bevilling ikke bør gis.
Vurdering:
På bakgrunn av dette finner Frøya kommune å kunne tilrå at salgsbevilling innvilges.

Salgsbevilling for alkohol (KF-124)
Referansenummer: FDJTM6
Registrert dato: 10.01.2017 14:50:29

Vedlegg:
Firmaattest okt 2016.pdf
26 44 Midlertidig brukstillatelse.pdf
Plantegning.pdf
politiattest mona.pdf
Attest for skatt og merverdiavgift sept16.pdf
kunnskapsprøver_mona_salg_skjenking.pdf
Aksjeeierbok

Innledning
Salgsbevillingen gjelder for salg av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 % alkohol. Bevillingen gis for maksimum fire år om gangen, og med
opphør senest 30. september året etter at nytt kommunestyre tiltrer. Det gis ikke salgsbevilling for alkohol til bensinstasjoner eller kiosk. Det kan
heller ikke gis bevilling til salg og skjenking i samme lokale.Bevillingen faller bort ved overdragelse av virksomheten, ved bevillingshavers død
og ved bevillingshavers konkurs.
Henvendelsen gjelder

¤ Søknad om ny bevilling
Bevillingssøker/-haver
Opplysninger om foretak/lag/forening
Organisasjonsnummer

915036732
Foretak/lag/forening

Bryggeriet Frøya
Adresse

Siholmen 10 A
Postnummer

7260
Poststed

SISTRANDA
Telefon
Telefaks

Opplysninger om kontaktperson
Fornavn

Mona
Etternavn

Nicolaisen
Adresse

Uttiveien 180
Postnummer

Poststed

7270

DYRVIK

Telefon
E-post

mona@bryggerietfroya.no
Har bevillingssøkeren andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven

¤ Ja
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Type bevilling

Virksomhetens navn

Adresse

Postnr.

Poststed

Bryggeriet Frøya

Siholmen 10 A

7260

Sistranda

Utsalgsstedet
Adressen er forhåndsutfylt slik den ble oppgitt for bevillingssøker. Den kan overskrives ved behov.

Opplysninger om utsalgssted
Utsalgssted/-lokale

Bryggeriets lokaler
Adresse

Hestøyveien 65
Postnummer

Poststed

7270

DYRVIK

Telefon
Gårdsnr
Bruksnr

Utsalgsstedets åpningstid
Mandag

Ønsket salgstid for alkohol

Fra klokken [tt.mm]

Til klokken [tt.mm]

Fra klokken[tt.mm]

Til klokken [tt.mm]

800

2000

800

2000

800

2000

800

2000

800

2000

800

2000

800

2000

800

2000

800

2000

800

2000

800

1800

800

1800

Tirsdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag

Vareutvalg m.m.
Butikk / bevertningsstedets varesortiment

Ønske om å selge egne produkter, øl, i alkoholgruppe 1. Pr nå er det ikke noe salg i lokalene.

Eventuelle andre opplysninger om virksomhetens art eller driftskonsept

Styrer og stedfortreder
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Kunnskapsprøve
Opplysninger om styrer og avlagt prøve
Har styrer avlagt kunnskapsprøve etter alkoholloven

¤ Ja
Hvilket år ble kunnskapsprøven avlagt

2016
[åååå]
I hvilken kommune ble prøven avlagt

Frøya Kommune
Opplysninger om stedfortreder og avlagt prøve

Annen forretningsdrift
Har bevillingssøkeren annen forretningsdrift på den eiendommen der alkoholsalget skal foregå

¤ Ja
Type forretningsdrift

Bryggeri, tillvirking.

Bygningsmessig adskillelse

Salget vil foregå inne på selve bryggeriet.

Eiersammensetning
Bevillingssøkers/-havers organisasjonsform

¤ Andre organisasjonsformer
Eiersammensetning

T Foretak/organisasjon(er)
Opplysninger om foretak/organsisajon

Org.nr.

Foretak/organisasjon

Adresse

Skattekommune

Eierandel i prosent

976038207

Servicebrygga AS

Siholmen 10 A

Frøya

100

Andre personer
Er det personer som mottar en vesentlig del av virksomhetens avkastning uten å være eier
Er det andre personer eller selskaper som har vesentlig innflytelse over virksomheten utover de som er nevnt tidligere
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Forklaring til feltene
Telefon
Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode.

Telefon
Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode.

E-post
Oppgi e-postadresse hvis du ønsker å få kvittering med referansenummer på e-post. Du får uansett kvittering på skjermen etter innsending.

Har bevillingssøkeren andre bevillinger med hjemmel i alkoholloven
Andre bevillinger kan være for salg, servering, skjenking eller tilvirking av alkohol.

Telefon
Oppgi telefonnummer uten mellomrom. Det er valgfritt å legge inn landskode.

Ønsket salgstid for alkohol
Salg og utlevering av alkoholholdig drikk med høyst 4,7 volumprosent alkohol kan skje fra kl. 08.00 til kl. 18.00. Kommunestyret kan generelt for
kommunen eller for det enkelte salgssted innskrenke eller utvide tiden for salg, men det er forbudt etter kl. 20.00 på hverdager, og etter kl. 18.00
på dager før søn- og helligdager unntatt dagen før Kristi Himmelfartsdag. Les mer om tidsinnskrenkninger i følge alkoholloven og om de lokale
retningslinjene på kommunens nettside.

Butikk / bevertningsstedets varesortiment
Opplys om det føres et fullverdig dagligvareutvalg. Dvs. matvarer og øvrige artikler som en husholdning normalt etterspør, og som går utover det
en vanligvis vil finne i kiosker og bensinstasjoner. Det er ikke anledning til å gi bevilling til sistnevnte typer etablissement.

Eventuelle andre opplysninger om virksomhetens art eller driftskonsept
Beskriv eventuelle særtrekk ved virksomheten, f.eks. om stedet er en dagligvarehandel, grønnsakshandel eller annet. Har stedet en spesiell
stil/profil, bør dette også beskrives her.

Er det oppnevnt en stedfortreder
Det kan gjøres unntak fra kravet om stedfortreder når det vil virke urimelig bl.a. av hensyn til salgsstedets størrelse.

Bygningsmessig adskillelse
Øvrige virksomheter må være fullstendig fysisk avdelt fra utsalgsstedet, så det ikke kan reises tvil om hvilket område det søkes bevilling for. Gjør
rede for hvordan adskillelsen er gjennomført. Lokalene kan f.eks. være plassert i forskjellige etasjer, i adskilte rom med egen inngang el.l.

Eiersammensetning
Når utsalgsstedetstedet drives av en juridisk person, skal det oppgis navn på personer eller selskaper som direkte eller indirekte eier eller
kontrollerer det foretaket som driver utsalgsstedet. Alle med minst 1/3 dels eierandel i foretaket må oppgis.

Er det personer som mottar en vesentlig del av virksomhetens avkastning uten å være eier
Oppgi personer som har rett til virksomhetens avkastning, uansett hvilket grunnlag denne retten bygger på. Det er ikke avgjørende om
avkastningen er utdelt eller mottatt.
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.:
17/850
Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret
REFERATSAKER
Forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Vedlegg:
Korrigert protokoll representantskapet Konsek 28.02.2017.
Møtereferat Styremøte 23.11.16 Midt -Norge 110- sentral IKS
Protokoll - styremøte Konsek 16.1.17.
Protokoll styremøte Konsek 3.2.17.

Arkiv: 033

Korrigert

m øteprotokoll

- Representantskapet

Møtedato/tid:

28.02.2017

kl 11:30- 14:00

Møtested:

Scandic Hell, Stjørdal

Møtende medlemmer:
Bjørg Reitan Bjørgvik
Jahn Harry Kristiansen
Vibeke Mehlum , nestleder
Aina Bogen
Berit Ingeborg By
Jon P. Husby , leder
John Lernes
Arnstein Trøite
Kristian Torve
Odd Gulbrandsen
Jostein Tetlie

Hitra
Malvik
Meldal
Midtre Gauldal
Orkdal
Skaun
Snillfjord
Selbu
STFK
Tydal
Hemne

Forfall:
Berit Flåmo
Gunnar Krogstad
Pål Terje Bekken, vara
Stine Estenstad , vara

Frøya
Melhus
Frøya
Melhus

Andre møtende:
Arvid Hanssen, daglig leder
Helge Bjørn Bæverfjord, styremedlem
Inga Balstad, styreleder
Jan Ole Sund, nestleder
Sverre B. Midthjell, medlem arbeidsgruppe
Torbjørn Berglann, styremedlem
Følgende eierkommuner
var ikke tilstede
Melhus, Frøya, Agdenes og Klæbu.

i møtet:

Arkivsak:
17/31
Merknader:
Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksliste.
1 1 av 15 deltakerkommuner
tilstede. Representantskapet

og 7 7 ,4 % av stemmene var
var vedtaksdyktig.

Aina Bogen fra Midtre Gauldal kommune og Jahn Harry Kristiansen fra Malvik
kommune ble valgt til å skrive under protokollen sammen med møteleder.

S akliste:
Saksnr.
01/17
02/17

Saktittel
Forslag til sammenslåing av sekretariatsselskaper
Ressursbruk i Konsek 2014-2016

D et ble avholdt felles møte med representantskapet
forkant av representantskapsmøtet
i Konsek.

for KomSek Trøndelag IKS i

Daglige ledere i KomSek og Konsek orienterte om de respektive selskaper.
Styreleder i KomSek, Gunnar Alstad, presenterte arbeidsgruppens

rapport.

Styrene i begge selskap har behandlet rapporten og sluttet seg til innholdet.

Sak 01 /17

Forslag

Saken behandlet i
Representantskapet

til sammenslåing

av sekretariatss
Møtedato
28.02.2017

elskaper

Saknr
01/17

Innstilling
til representantskapet
Representantskapet anbefaler en sammenslåing av vir ksomheten til
Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS (Konsek) og Komsek Trøndelag IKS
(Komsek), med følgende forutsetninger:
1. Konsek endrer navn til Konsek Trøndelag IKS, og ans atte og arbeidsoppgaver
fra Komsek overføres til dette selskapet.
2. Deltakerne i Komsek, samt Trøndelag fylkeskommune, inviteres som deltakere i
Konsek Trøndelag IKS.
3. Sammenslåingen
gjennomføres
for øvrig i tråd med an befalingene
i
arbeidsgruppas rapport.

Representantskapet oversender forslag til ny selska psavtale til behandling i
deltakerkommunene,
og ber om at deltakerne oppnevne r medlemmer til det nye
representantskapet.
Representantskapet

foreslår XXX og YYY som medlemme r av ny valgkomité.

Behandling:
Arnstein Trøite foreslo Jon P Husby og Vibeke Mehlu m som medlemmer
valgkomité.
Innstillingen

av ny

med foreslåtte medlemmer av ny valgko mité ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Representantskapet anbefaler en sammenslåing av vir ksomheten til
Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS (Konsek) og Komsek Trøndelag IKS
(Komsek), med følgende forutsetninger:
1. Konsek endrer navn til Konsek Trøndelag IKS, og ans atte og
arbeidsoppgaver fra Komsek overføres til dette sels kapet.
2. Deltakerne i Komsek, samt Trøndelag fylkeskommune, inviteres som
deltakere i Konsek Trøndelag IKS.
3. Sammenslåingen gjennomføres for øvrig i tråd med an befalingene i
arbeidsgruppas rapport.

Representantskapet oversender forslag til ny selska psavtale til behandling i
deltakerkommunene,
og ber om at deltakerne oppnevne r medlemmer til det nye
representantskapet.
Representantskapet
valgkomité.

foreslår Jon P. Husby og Vibeke Mehlum som medlemmer av ny

Møtereferat Midt-Norge 110-sentral IKS
Møtet gjelder:
Dato og tid:
Sted:
Medlemmer:
Ikke deltatt:
Referent:

Styremøte.
23. 11. 2016 08:00 – 10:00
Stabsrom.
Michael Momyr, Anna-Karin Hermansen, Per Øystein Karlsen,
Herbjørg Ishol, Elisabeth Høyem, Frank Hansen.
Ingunn Helle (observatør)
Frank Grønås
Anders

Sak
45/16

Saker
Godkjenning siste referat.

46/16

v/Styreleder
Status økonomi.
 Budsjett 2016

47/16

Andre
saker

Kommende
Møter

v/Anders
Statusoppdatering.
 Sammenslåing med Nord-Trøndelag
 Samlokalisering
 Sykefravær
 Aktivitetsplan 2016/2017
v/Anders, styreleder og tillitsmann
Agenda repskapsmøte:
 Godkjenning av protokoll fra møtet
27.04.2016
 Godkjenning av budsjett 2017 og
økonomiplan 2017-2020
 Likviditet

Dato for styremøter 2017:
 15/2-17 (0800 - 1000)
 15/3-17 (0800 - 1000)
 14/7-17 (0800 - 1000)

Vedtak
Referat ble enstemmig
godkjent
Styre tar orientering til
etterretning.

Styre tar orientering til
etterretning.

Møteprotokoll

- Styret

Møtedato/tid:

16.01.2017

kl 11:00-12:40

Møtested:

Stjørdal rådhus, møterom Værnes

Møtende medlemmer:
Inga Balstad, leder
Jan Ole Sund, nestleder
Helge Bjørn Bæverfjord
Oddlaug Børseth Brekken
Torbjørn Berglann
Andre møtende:
Sverre Bugge Midthjell
Arvid Hanssen

Arkivsak:
17/3
Merknader:
Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksl iste.

Sakliste:
Saksnr.
01/17
02/17
03/17
04/17
05/17

Saktittel
Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.12. 16.
Referatsaker til styremøte 16.1.17.
Ressursbruk Konsek 2014-2016.
Rapport - Forslag til sammenslåing av KomSek Trøndelag IKS og
Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS.
Eventuelt.

Sak 01 /17

Godkjenning

av protokoll

Saken behandlet i
Styret

fra styremøte

Møtedato
16.01.2017

16 .12.16.

Saknr
01/17

Innstilling
til styret
Protokollen godkjennes.

Behandling:
Innstillingen

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 02/17

Referatsaker

til styremøte

Saken behandlet i
Styret

16.1.17.

Møtedato
16.01.2017

Saknr
02/17

Innstilling
til styret
Referatsakene tas til orientering.

Behandling:
Følgende referatsaker

ble presentert i møtet:

1. Ressursbruk per kommune 2016.
2. Administrativt vedtak nr 19: Endring av stillingsti ttel Sverre Bugge Midthjell.
3. Foreløpig regnskapsresultat for Konsek 2016.
Innstillingen

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 03/17

Ressursbruk

Konsek

2014-2016.

Saken behandlet i
Styret

Møtedato
16.01.2017

Saknr
03/17

Innstilling
til styret .
Styret tar saken til orientering.
Styret legger saken frem for representantskapet
Representantskapet

Behandling:
Innstillingen

med følgende innstilling:

tar saken til orientering.

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering.
Styret legger saken frem for representantskapet
Representantskapet

Sak 04/17
Trøndelag

med følgende innstilling:

tar saken til orientering.

Rapport - Forslag til sammenslåing
av Kom Sek
IKS og Kontrollutvalgssekretariat
Midt-No rge IKS

Saken behandlet i
Styret

Møtedato
16.01.2017

Saknr
04/17

Innstilling
til styret
Styret tar saken til orientering og ber sekretariat et fremme sak om sammenslåing
KomSek og Konsek på neste styremøte.

av

Behandling:
Styret diskuterte punkter i rapporten som det var v iktig å få avklaringer på før ny
gjennomgang i felles møte med styret for KomSek Trø ndelag IKS samme dag,
16.1.17.
Innstillingen

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret tar saken til orientering og ber sekretariat et fremme sak om sammenslåing
KomSek og Konsek på neste styremøte.

av

Sak 05/1 7 Eventuelt.
Saken behandlet i
Styret

Innstilling
til styret
Saken legges fram uten innstilling.

Behandling:
Ingen saker ble tatt opp.

Møtedato
16.01.2017

Saknr
05/17

Møteprotokoll

- Styret

Møtedato/tid:

03.02.2017

kl 10:00-11:15

Møtested:

Kongens gt. 9, møterom Gallestein

Møtende medlemmer:
Inga Balstad, leder
Jan Ole Sund, nestleder
Helge Bjørn Bæverfjord
Oddlaug Børseth Brekken
Torbjørn Berglann
Forfall:
Ingen
Andre møtende:
Arvid Hanssen, KonSek Midt-Norge IKS

Arkivsak:
17/20
Merknader:
Det fremkom ingen merknader til innkalling og saksl iste.

Sakliste:
Saksnr.
06/17
07/17
08/17
09/17
10/17

Saktittel
Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.01. 2017
Detaljert budsjett for 2017
Forslag til sammenslåing av sekretariatsselsk aper
Referatsaker
Eventuelt

Sak 06/17
16.01.2017

Godkjenning

av protokoll

Saken behandlet i
Styret

fra styremøte

Møtedato
03.02.2017

Saknr
06/17

Innstilling
til styret
Protokollen godkjennes.
Behandling:
Innstillingen

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 07/17

Detaljert

budsjett

for 2017

Saken behandlet i
Styret

Møtedato
03.02.2017

Saknr
07/17

Innstilling
til styret
Styret vedtar detaljert budsjett for 2017 med en to talramme på kr. 4.902.000,
det fremgår av vedlegg i saken.
Behandling:
Innstillingen

slik

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret vedtar detaljert budsjett for 2017 med en to talramme på kr. 4.902.000,
det fremgår av vedlegg i saken.

Sak 08/17

Forslag

Saken behandlet i
Styret

til sammenslåing

av sekretariatss
Møtedato
03.02.2017

slik

elskaper

Saknr
08/17

Innstilling
til styret
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:
Representantskapet anbefaler en sammenslåing av vir ksomheten til
Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS (Konsek) og Komsek Trøndelag IKS
(Komsek), med følgende forutsetninger:
1. Konsek endrer navn til Konsek Trøndelag IKS, og ans atte og arbeidsoppgaver fra
Komsek overføres til dette selskapet.
2. Deltakerne i Komsek, samt Trøndelag fylkeskommune, inviteres som deltakere i
Konsek Trøndelag IKS.
3. Sammenslåingen gjennomføres for øvrig i tråd med an befalingene i
arbeidsgruppas rapport.
Representantskapet oversender forslag til ny selska psavtale til behandling i
deltakerkommunene,
og ber om at deltakerne oppnevne r medlemmer til det nye
representantskapet.
Representantskapet

foreslår XXX og YYY som medlemme r av ny valgkomité.

Behandling:
Innstillingen

ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling:
Representantskapet anbefaler en sammenslåing av vir ksomheten til
Kontrollutvalgssekretariat
Midt-Norge IKS (Konsek) og Komsek Trøndelag IKS
(Komsek), med følgende forutsetninger:
1. Konsek endrer navn til Konsek Trøndelag IKS, og ans atte og arbeidsoppgaver fra
Komsek overføres til dette selskapet.
2. Deltakerne i Komsek, samt Trøndelag fylkeskommune, inviteres som deltakere i
Konsek Trøndelag IKS.
3. Sammenslåingen gjennomføres for øvrig i tråd med an befalingene i
arbeidsgruppas rapport.
Representantskapet oversender forslag til ny selska psavtale til behandling i
deltakerkommunene,
og ber om at deltakerne oppnevne r medlemmer til det nye
representantskapet.
Representantskapet

Sak 09/17

foreslår XXX og YYY som medlemme r av ny valgkomité.

Referatsaker

Saken behandlet i
Styret

Møtedato
03.02.2017

Saknr
09/17

Innstilling
til styret
Referatsakene tas til orientering.
Behandling:
Daglig leder opplyste at Sør-Trøndelag fylkeskommun e i brev av 7.12.2016 formelt
har sagt opp selskapsavtale og avtale om kjøp av se kretariatstjenester
fra Konsek.
Dette som en følge av sammenslåingsprosess til Trøn delag fylke.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 10/17

Eventuelt

Saken behandlet i
Styret

Innstilling
til styret
Saken legges fram uten forslag til vedtak.
Behandling:
Ingen saker ble tatt opp.

Møtedato
03.02.2017

Saknr
10/17

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.:
17/848
Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret
RÅDMANNS ORIENTERING

Arkiv: 033

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.:
17/849
Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret
ORDFØRERS ORIENTERING

Arkiv: 033

