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HELSE- OG OMSORGSDEBATT- STÅSTEDSRAPPORTER - VALG AV FOKUSOMRÅDER 2015-
2016  
 
 
Hovedutvalgets innstilling til Kommunestyret: 
 
1. Frøya kommunestyre tar ståstedsrapportene fra de ulike avdelingene til orientering 
2. Frøya kommunestyre vedtar fokusområder for 2015-2016 som vist i tabell 2 i saksopplysningene. 
3. Politiske mål som fremkommer av debatten, legges frem for hovedutvalg for drift for 

godkjenning. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Frøya kommunestyre tar ståstedsrapportene fra de ulike avdelingene til orientering 
2. Frøya kommunestyre vedtar fokusområder for 2015-2016 som vist i tabell 2 i 

saksopplysningene. 
3. Politiske mål som fremkommer av debatten, legges frem for hovedutvalg for drift for 

godkjenning. 
 
Vedlegg: 
 
Ståstedsrapport 2014- Institusjon  
Ståstedsrapport 2014- Hjemmetjenesten 
Ståstedsrapport 2014- Helsestasjonen 
Kostra-tall – kommunebarometeret 2015 
Virksomhetens årsmelding for 2014- PLO 
Virksomhetens årsmelding for 2014- fam/helse 
KLF årshjul 2015-2016 
 
Saksopplysninger:   
 
Rammeområdet helse og omsorg på Frøya består i 2015 av 3 virksomheter, disse er: 
 

• Virksomheten pleie og omsorg (PLO)– som består av Frøya sykehjem, hjemmesykepleie og 
hjemmehjelp, heldøgns omsorgsbolig, BPA tjenester og tjenester i andre boliger 

• Virksomheten funksjonshemmede (FH) - som består av boligtjeneste for personer med særskilt behov, 
kafeen og dagsentrene på Kysthaven, arbeidssenter, samt tilbudet til øvrige hjemmeboende barn, unge 
og voksne med særskilte behov 

• Virksomheten familie, helse og rehabilitering (FHR)– som består av helsestasjonen, jordmor, åpen 
barnehage, legekontor og legevakt, psykisk helse, voksenopplæring, ergo- og fysioterapi- og 
hjelpemiddeltjenester. 
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Kommunen har etablert følgende interkommunale samarbeid innenfor helse og omsorgstjenestene: 
o Forvaltningskontoret (Hitra vertskommune) 
o Livsstil og mestringstilbudet (Hitra vertskommune) 
o Jordmor (Frøya vertskommune) 
o Psykisk helse (Frøya vertskommune) 
o Legevakt (ansvar annenhver uke Hitra/Frøya, Orkdal (LIO) på natt) 
o Kompetanseutvikler (Frøya vertskommune) 
o Folkehelsekoordinator (Frøya vertskommune) 

 
Oppsummert er dette rammeområdet stort, komplekst og leverer tjenester til de fleste av kommunens innbyggere. 
 
Sykefravær 2014 
 

Avdeling Kommunen 
totalt 

PLO totalt Fam/helse 
totalt 

Øvergården Moa Korttid/hjbasert 

Sykedager 
totalt 

8,5 10,2 6,4 7,7 9,6 10,3 

Korttid (1-
16d) 

1,3 1,6 1,0 1,0 1,2 1,7 

Langtid (56 d) 4,9 5,5 3,6 4,6 6,9 5,5 
 
Sykefraværet i helse og omsorgstjenesten er 10,2 % noe som er lavt sett på landsbasis (11,48 i 2013) men 
fremdeles for høyt. Likheten for alle avdelinger er at det er langtidsfraværet som er høyt. Mye skyldes muskel og 
skjelettplager. Sykefraværsjobbing har høy fokus, og det jobbes godt med sykefraværet på alle avdelingene. 
Men, vi har fremdeles en vei å gå ift nærvær. Vi ser liten bruk av utvidet egenmeldingsdager. Tjenesten opplever 
fremdeles en stor grad av sykemeldinger, også innenfor egenmeldingsperioden. Her må det en kulturendring til. 
NAV arbeidslivssenter er en god, og viktig samarbeidspart i sykefraværsarbeidet. Tjenesten anser dette så viktig 
å jobbe med, at det er lagt inn som et eget fokusområde for neste år «tjenesteutvikling» 
 
Utvalgte nøkkeltall fra Frøya– hentet fra kommunebarometert 2014 (KOSTRA-tall) 
 
Eldreomsorg:  
Statistikken viser at andel ansatte med fagutdanning falt litt i fjor, men at kommunen ligger godt over normalen. 
Tiden med lege og fysioterapeut på sykehjem var omtrent uendret i fjor. Frøya ligger langt etter her. Det er 
viktig å påpeke at dette gjelder kun fysioterapi, ikke lege i sykehjem. Kommunen har litt få årsverk innen 
geriatrisk sykepleie og ergoterapi, ifølge registertall. En høy andel av de over 80 som får tjenester, er på 
sykehjem. Dette har sammenheng med at kommunen har sykehjems som boform,- noe som flere kommuner går 
bort ifra. Målt mot hvor mange over 80 som faktisk bor på sykehjem, har kommunen en middels andel plasser 
avsatt til demente (18 plasser). Dødeligheten er litt høyere enn i en typisk kommune. Dette er en usikker, men 
mulig indikator på de gamles helsetilstand. Andelen gamle med tjenester og stort omsorgsbehov er lav. Det 
nøkkeltallet kan indikere at terskelen for å få tjenester er lavere enn normalen. Dette har sammenheng med at 
Frøya allerede er inne i «eldrebølgen» og har ikke en forventet ny eldrebølge før mot 2040.  
 
Et opphold på korttidsplass varer i omtrent en måned – det er ganske lenge. Kommunen har oppgitt at den ikke 
har noen enerom med moderne standard. Dette er feilrapportert,- kommunen har 57 rom, av disse 4 dbl rom. 
Standard på rommene kan diskuteres, sykehjemmet vårt er tross alt 30 år, og flere av rommene deler bad. 
Andelen over 80 år som bor hjemme og har trygghetsalarm, er omtrent som landsgjennomsnittet (38 prosent). 
Kommunen har ikke gjennomført brukerundersøkelser de siste årene, dette vil bli gjort høsten 2015. 
 
Statistikken viser at kommunen har sterk årsverksinnsats og høye driftsutgifter pr tjenestemottaker.  
Dette skyldes flere forhold- bl.a  øyrekka,-  her er det store avstander for helse og omsorgstjenestene å betjene. 
Dette er utfordrende både kapasitetsmessig og rekrutteringsmessig. Kommunen prøver nå ut et prosjekt i 3 år 
«skjærgårdssykepleier»  En annen forklaring er at andel innbyggere med utviklingshemming er 49 % høyrer enn 
landet for øvrig, og at kommunen akkurat nå har en eldrebefolkning som ligger over landsgjennomsnittet. 
 
Helse: 
Legedekningen var omtrent uendret i fjor, den er noe bedre enn landsgjennomsnittet. Fastlegelisten er nærmest 
helt full (3 % ledige plasser). Her har kommunen nå tatt grep, og ansetter i disse dager en ny fastlege. 
Kommunen har svært lav dekning av helsesøster, dette er bekymringsfullt da dette er et satsningsområde 
nasjonalt sett. Omfanget av psykiatrisk sykepleie er meget godt.  
Den samlete medisinbruken blant innbyggerne er meget lav. Av de tre spesifikke kategoriene som er tatt med i 
barometeret, viser en meget høy bruk av diabetesmedisin. Dette stemmer med folkehelsebarometeret. Det er litt 
færre innleggelser på sykehus fra Frøya enn fra normalkommunen. Dette kan indikere på en god forebyggende 
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lege -og pleie og omsorgstjeneste.  Alle elever hadde helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn. Drøyt 
fire av fem nyfødte hadde hjemmebesøk innen to uker i fjor. 
 
Oppsummert bekrefter kommunebarometeret/kostratallene det vi allerede vet, gjennom styringsdialogen, rapport 
om morgendagens omsorg og folkehelsebarometeret for Frøya. 
 
Kvalitetsløft Frøya (KLF) 
 
KLF er et årlig rullerende program for utvikling og kvalitetssikring av brukerrelaterte tjenester. Virksomhetene 
konsentrerer forbedringsarbeidet mot vesentlige innsatsfaktorer (fokusområder) innenfor deres kjerneområde, 
kombinert med en gjennomgående refleksjon knyttet til planlegging, status og oppfølging. Forbedringsarbeidet 
følger to årshjul med felles utgangspunkt og berøringspunkter underveis. Årshjulene håndterer både politiske og 
administrative målsettinger, og virksomhetenes egenvurderinger knyttet til egen praksis med utgangspunkt i 
såkalte vurderingsområder.  
 
Styringsdialog er et helt sentralt element i systemet. Her møter en vel forberedt rådmann virksomhetsleder og 
ansatte. Etter styringsdialogen utarbeider rådmannen en tilstandsrapport for rammeområdet generelt og for 
virksomheten spesielt. Rapporten skal inneholde 

 
 

•  

•     Ståstedsrapport med utgangspunkt i    
virksomhetsanalyser og styringsdialog (vedlagt) 

• Status/evaluering av politiske mål  
 
 

 
 
 
 
 

 Dette danner så grunnlaget for en debatt i kommunestyret der 
kommunestyret fastsetter fokusområder for videreutvikling av tjenesteområdet/tjenesteområdene med 
tilhørende politiske føringer (mål).  Et tjenesteområde skal tilsammen ha 3 fokusområder, 1 for 
kvalitetssikring (obligatorisk) og 2 for utvikling (valgbare). Det kan tilsammen innarbeides 9 politiske 
mål for de tre fokusområdene tilsammen (for hvert tjenesteområde).  
 

 Rådmannen vil i etterkant av temadebatten innarbeide kommunestyrets vedtak om fokusområder og mål 
i KLF-systemet (Kvalitetsløft Frøya), og legge dette fram for hovedutvalg for drift til godkjenning. 

Styringsdialoger 
 
For første gang har nå rådmann gjennomført styringsdialoger i helse og omsorgstjenesten i Frøya kommune. 
Disse ble gjennomført i perioden januar – mars 2015. Dette har derfor vært et «prøveår» både for virksomhetene 
og for rådmann i så henseende.  
 
Formålet med styringsdialogen er en åpen dialog med ledere og ansatte om utvikling og kvalitetsstyring, med 2 
fokus: NÅTID og FREMTID.  
 
Det er foretatt styringsdialog i 6 «underavdelinger» innenfor de 3 virksomhetene. Heretter kalt avdelinger: 

• Helsestasjonen,  

• Psykisk helsearbeid, 

• Beinskardet omsorgsbolig,  

• Frøya sykehjem,  

• Hjemmetjenesten (hjemmesykepleien), 

• Funksjonshemmede – Øvergården/Moa 
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Opprinnelig var også legetjenesten satt opp som egen avdeling, men etter drøfting med legene ble det besluttet at 
legekontoret ikke defineres som egen avdeling i kvalitetsløftet, men at legene bidrar der de har kommunale 
oppgaver -som på helsestasjonen og på sykehjemmet.  
 
Rådmannens erfaring etter styringsdialogen med de ansatte er udelt positiv. Det har vært et overordnet mål i seg 
selv for rådmannen å møte de ansatte som har «skoene på» og som leverer direkte tjenester til kommunens 
innbyggere, hver dag. I alle avdelingene har rådmannen truffet kloke ansatte med hjerte for faget, og med et 
ønske om å være med i utviklingen av kommunens helse og omsorgstjenester. 
 
Da dette var den første styringsdialogen, valgte rådmannen å fokusere samtalen mest på 
«internkontroll/internpleie» - hvordan er det med de ansatte i hverdagen, hvordan opplever de dagene sine, og 
hva mener de om tjenestene de yter til brukerne. For så i slutten av samtalen dreie mer over på 
utviklingsområdene til tjenestene, og utfordret de ansatte på følgende problemstilling: «hvis du i dag leverer 
tjenester som er best i verden, hva må du gjøre i dag for også bli best i morgen»? Derfor vises det av 
ståstedsrapportene (vedlagt) at det i år valgt å rapportere mest innenfor fokusområdet internkontroll. 
 
Rådmannens overordnede opplevelse etter alle styringsdialogene kan oppsummeres slik: 
 
Positivt: 

• Ansatte har det bra på jobb 

• Det utøves mye god ledelse 

• Brukerne trives og har det bra 

• Pårørende er stort sett fornøyd 

Utfordringer: 
 

• Rekruttere og beholde ansatte 

• Sette av tid på avdelingene til faglige refleksjoner og diskusjoner, jobbe med arbeidsmiljøet på 
avdelingen- fokus på oppgaver, kompetanse, organisering, ledelse og drift, roller, ansvar og myndighet, 
forventningsavklaring, holdninger og tjenesteyting, faginnhold og arbeidstidsordninger, sykefravær og 
nærvær. 

• Avklare kommunens oppgaver innenfor området rus/psykiatri – overføring av oppgaver fra 
2.linjetjenesten til 1.linjetjenesten 

• IKT er nevnt som en utfordring innenfor flere avdelinger 

Bygningsmessige utfordringer 
• Sykehjemmet er 30 år – her trengs oppgraderinger/nybygg – dette jobbes det konkret i gruppe 1 av 

«morgendagens omsorg» 

• Diverse etterarbeid på Beinskardet 

• Forefallende arbeid på Øvergården og Moa 

Fokusområder 2014- 2015, og evaluering av disse: 
 
Avdeling 
 

Sykehjem Beinskardet Hj.tjenesten Psyk.helse FH Helsestasjon 

Fokusområde  
2014- 2015 
 

Livsglede-
sykehjem 

Livsglede- 
Sykehjem 

Heltid/deltid Heltid/deltid Heltid/deltid Foreldre-
kompetanse 

Fokusområde 
 2014- 2015 
 

Heltid/deltid Heltid/deltid Hab/rehab Hab/rehab Hab/rehab Samarbeid 

Fokusområde 
2014-2015 

Kvalitetssikring/ 
internkontroll 

Kvalitetssikring/ 
Internkontroll 

Kvalitetssikring/ 
internkontroll 

Kvalitetssikring/ 
Internkontroll 

Kvalitetssikring/ 
internkontroll 

Kvalitetssikring/
internkontroll 

       
Tabell 1 
 
Livsgledesykehjem ble valgt som fokusområde for Frøya sykehjem og Beinskardet. Dette var et godt valg, og 
dette ønsker tjenestene å fortsette å jobbe aktivt med i 2015- 2016.  
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Heltid/deltid ble valgt som eget fokusområde både innenfor sykehjem, Beinskardet, hjemmetjeneste, 
funksjonshemmede og psykisk helse og en ser en i etterkant at dette ikke er et fokusområde i seg selv, mer – mer 
et virkemiddel enn et mål, derfor vil dette ikke bli foreslått som eget fokusområde for 2015- 2016, dette ønskes 
inn i et nytt fokusområde – tjenesteutvikling, som foreslås for 2015-2016. 
 
Habilitering /rehabilitering ble valgt som fokusområde både for psykisk helse, hjemmetjeneste og 
funksjonshemmede. Dette området ble for lite spesifikt, og favner «alt» tjenestene jobber med. For 2015-2016 
vil dette bli spisset litt ekstra. I ettertid ser en at avdeling for psykisk helsearbeid må legges under egen fane, som 
en egen avdeling og ikke under hjemmebasert omsorg. Her blir det foreslått endringer for 2015-2016 
 
Helsestasjonen traff godt med sine fokusområder, og ønsker å fortsette med disse, nå med en spissing av område 
«samarbeid» slik at dette inngår i jobben som allerede pågår i «morgendagens omsorg» - tjenester til barn og 
unge med spesielle behov og jobben som nå gjøres mot å bli et familiens hus. 
Valg av fokusområder for 2015-2016: 
(Se sammenstilling i tabell 2 for de ulike avdelingenes fokusområder) 
 

• Morgendagens omsorg i Frøya kommune. (KST sak 12/15) Det er satt ned et eget utviklingsprosjekt, 
med grupper som jobber med: 

o Heldøgnsomsorgen 
o Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring 
o Samarbeid med pårørende og frivillige 
o Tjenester til barn og unge med sammensatte behov 

Jobben disse arbeidsgruppene nå gjør, griper inn i alt utviklingsarbeid i helse og omsorgstjenestene, og vil derfor 
naturlig være tjenestenes fokusområder de neste årene. 
 
Kommunen ser en en stor økning i barn og ungdom som sliter, og som trenger hjelp og støtte fra kompetente 
voksne – både fra ansatte i helse og omsorg men også fra oppvekst. Her har kommunen en stor oppgave i å 
ivareta disse barna – på tvers av virksomhetsområdene. Ut fra denne utfordringen utformes følgende 
fokus/satsningsområde: 

 
• Familiens hus 

o Samarbeid/tjenester til barn og unge med sammensatte behov  
o Oppbyggingen av familiens hus 
o Psykisk helse til barn/unge 

 
• Tjenesteutvikling ønskes som eget fokusområde for alle avdelinger. Dette legges inn under 

internkontroll/kvalitetssikring. I dette legges  
o å prioritere tid til faglige refleksjoner og diskusjoner, og  
o å jobbe med arbeidsmiljøet på avdelingen- fokus på oppgaver, kompetanse, organisering, 

ledelse og drift, roller, ansvar og myndighet, forventningsavklaring, holdninger og 
tjenesteyting, faginnhold og arbeidstidsordninger, sykefravær og nærvær. 

Funksjonshemmede ønsker å spisse fokusområdet sitt mot   
• Dagaktivitetstilbud for brukergruppen sin.  

 

• Kvalitetssikring og internkontroll er «obligatorisk» og er derfor naturlig med som eget fokusområde. 
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Rådmann forslår derfor følgende fokus/utviklingsområder for helse og omsorgstjenestene for 2015-2016: 
 
Avdeling 
 

Sykehjem Beinskardet Hj.tjenesten Psyk.helse FH Helsestasjon 

Fokusområde 
2015- 2016 
 
(valgbart) 

Livsglede- 
sykehjem 

Livsglede- 
Sykehjem 

Morgendagens 
Omsorg 
 
-Utforming av 
heldøgns-
omsorgen 
 

Psykisk helse- 
Barn og unge 

Dagaktiviteter Foreldre-
kompetanse 

Fokusområde 
2015- 2016 
 
 
(valgbart) 

Morgendagens 
omsorg 
 
-Utforming av 
heldøgnsomsorgen 
 
-Frivillighet og 
pårørende-
omsorgen 
 

Morgendagen
s omsorg 
 
-Utforming av 
heldøgns 
Omsorgen 
 
-Frivillighet og 
pårørende- 
Omsorgen 

Morgendagens 
omsorg 
 
-Hverdags-
rehabilitering og 
velferdsteknologi 
 
-Frivillighet og 
pårørende- 
Omsorgen 
 

Familiens hus Familiens hus 
 
-Samarbeid/ 
Tjenester til b/u 
med spesielle 
behov 
 
 
 

Familiens hus
 
Samarbeid/ 
Tjenester til b/u 
med spesielle 
behov 
 
 

Fokusområde  
2015- 2016 
 
(obligatorisk) 

Kvalitetssikring / 
Internkontroll 
 
Tjenesteutvikling 
 
  

Kvalitets-
sikring  
Internkontroll 
 
Tjeneste-
utvikling 
 

Kvalitetssikring  
Internkontroll 
 
Tjenesteutvikling 
 

Kvalitets-
sikring  
Internkontroll 
 
Tjeneste-
utvikling 
 

Kvalitetssikring  
Internkontroll 
 
Tjenesteutvikling 
 

Kvalitetssikring 
Internkontroll
 
Tjenesteutvikling
 

       
Tabell 2   
 
Andre utfordringer 
Virksomhetene/avdelingene har nå ønsket seg sine fokusområder. I tillegg til disse kom det - gjennom 
styringsdialogen fram flere forbedringsområder som rådmann på overordnet nivå ønsker å sette fokus på: 
 

• Rekruttering: 
o Hvordan rekruttere ungdom til helse og omsorg  

 Vi ser at de «blå» fagene «vinner» kampen/er lønnsvinnere 
 Tenke utradisjonelt? 

 
• Livsstil og folkehelse  - rehabiliteringstjenester: 

o Kommunen har en lite utbygd fysioterapitjeneste, her må en vri på tjenestetilbudet- fra 
behandle til forebygge og rehabilitere,- dette i tråd med kommunen folkehelsesatsning og 
storsatsing på helhetlig idrettspark 

o Frøya kommune har et IK samarbeid med Hitra innenfor livsstil og folkehelse. Dette er 
utvilsomt et veldig godt tilbud, men veldig lite brukt av Frøyværingene. Kommunen må spørre 
seg om dette er et tilbud som bør være i begge kommunene, om en skulle tenke å «hente hjem 
tilbudet» ? 
 

• Tidlig innsats: 
o På tvers av rammeområdene må tjenestene bli flinkere til å samarbeide - tidlig innsats- griper 

inn i alt arbeid som helsestasjonen m.fl jobber med –  
 her må kommunen bli enda flinkere til å se fagfolk på tvers av virksomheter- bl.a 

tenke mer helse/pedagog kompetanse inn i oppvekst- der barna faktisk befinner seg. 
 

• Rusomsorgen/psykiatri: 
o Det er meldt, gjennom samhandlingsreformen en overføring av ansvar og oppgaver fra 

2.linjetjenesten til kommunen, og kommunen har et stort behov for å starte planleggingen av 
dette. 

 hvordan få til en sømløs tjeneste for disse brukerne, på tvers av flere virksomheter?  
 hvordan løse behovet for døgntjeneste 
 utarbeide delplan til helse og omsorgsplan innenfor dette området 
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• Boliger: 
o Tjenesten ser frem til å få nok hensiktsmessige boliger til brukerne, dette for å lukke avvik 

som i dag finnes bl.a i avlastning av barn 
 

• Bygningsmessig vedlikehold av  
o Sykehjemmet, Øvergården, Moa og Beinskardet 

 Utarbeide plan med tidsfrister  
 

• IKT: 
o Største utfordringen ligger i kapasitet i linjene 
o Fiber helt frem til rådhuset.. 
o hvordan løse 24/7 tilgjengelighet? 

 
Vurdering: 
 
Innenfor rammeområdet helse og omsorg jobbes det allerede godt med planleggingen av fremtiden, - det er 
nedsatt grupper som jobber med «morgendagens omsorg» og «administrativ utvikling» i Frøya kommune. Det 
blir spennende å følge dette arbeidet, og høre resultatene og anbefalingene fra gruppene i løpet av senhøsten 
2015.  
 
Rådmann har i perioden januar- mars 2015 gjennomført styringsdialoger innenfor helse og omsorgstjenestene, 
og kommer med forslag til nye fokus/utviklingsområder for tjenestene for 2015-2016, som fremstilt i tabell 2 i 
saksopplysningene. Rådmannen vil i etterkant av temadebatten innarbeide kommunestyrets vedtak 
om fokusområder og mål i KLF-systemet, og legge dette fram for hovedutvalg for drift til godkjenning. 
 
Rådmannens oppfatning etter å ha besøkt tjenestene, konstaterer at det leveres gode tjenester til brukerne 
innenfor alle avdelingene, hver dag - og at de ansatte stort sett trives og har det bra på jobb. Rådmannen er stolt 
av dyktige fagfolk som står på, og strekker seg langt for at brukerne skal ha det best mulig. 
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FRØYA KOMMUNE 
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Saken skal behandles i følgende utvalg: 
16/15 Hovedutvalg for drift 22.04.2015 
37/15 Kommunestyret 30.04.2015 
 
 
SAMFUNNSMEDISIN - ØKNING AV KOMMUNAL LEGEÅRSVERK I FRØYA KOMMUNE  
 
 
Hovedutvalgets innstilling til Kommunestyret: 
 
1. Frøya kommune øker kommunal andel legestillinger med 6 timer per uke, tilsvarende 16 %, med 

virkning fra 01.08.15 
2.  Stillingen skal ha fokus på samfunnsmedisin. 
3. HFD ber administrasjonen gjøre en vurdering av eventuell utvidelse av stillingsstørrelse i neste 

års budsjett. 

Økningen i utgifter er allerede lagt inn i kommunenes økonomiplan 2015 – 2019. 
 
Enstemmig. 
 
Hovedutvalgets behandling i møte 22.04.15: 
 
Følgende omforente forslag til nytt punkt 3 ble fremmet: 

 

3. HFD ber administrasjonen gjøre en vurdering av eventuell utvidelse av stillingsstørrelse i neste års 
budsjett. 

 
Forslag til vedtak: 
 
1. Frøya kommune øker kommunal andel legestillinger med 6 timer per uke, tilsvarende 16 %, med 

virkning fra 01.08.15 
2. Stillingen skal ha fokus på samfunnsmedisin. 

Økningen i utgifter er allerede lagt inn i kommunenes økonomiplan 2015 – 2019. 
 
Saksopplysninger: 
 
Saken er behandlet tidligere, i kommunestyret på Frøya med sak nr. 128/14.  
 
Følgende vedtak ble da fattet: 

1. For hver av kommunene Hitra og Frøya økes kommunal andel legestillinger med 6 timer per uke, 

tilsvarende 16 %, - dvs totalt 32 % stilling til sammen for de 2 kommunene, - med virkning fra 01.01.15  

2.  Legestillingen skal ha fokus på samfunnsmedisin i begge kommunene.  

3. Frøya kommune settes som vertskommune.  

4. Økningen i utgifter legges inn i kommunenes økonomiplan 2015 – 2019. 5. Som en forutsetning for 

endelig vedtak i hver kommune, er at den andre kommunen gjør et likelydende vedtak.  
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Nye saksopplysninger: 
 
Saken ble tilsvarende behandlet i kommunestyret på Hitra 18.03.15. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Saksprotokoll i Kommunestyret på Hitra 18.03.2015 
 

Behandling:  

Torfinn Stub fremmet på vegne av flertallsgruppa følgende alternativt pkt. 4:  

Det forutsettes ingen netto utgiftsøkning for Hitra kommune 

 

Det ble votert slik:  

Pkt. 1 – 3, enstemmig og dermed vedtatt  

Pkt. 4 i Helse- og omsorgskomiteens tilrådning, ingen stemmer  

Pkt. 4 fremmet i møtet, enstemmig og dermed vedtatt  

Pkt. 5, enstemmig og dermed vedtatt  

 

Vedtak:  

1. For hver av kommunene Hitra og Frøya økes kommunal andel legestillinger med 6 timer per uke, tilsvarende 

16 %, - dvs totalt 32 % stilling til sammen for de 2 kommunene, - med virkning fra 01.01.15  

2. Legestillingen skal ha fokus på samfunnsmedisin i begge kommunene.  

3. Vertskommune avklares senere gjennom drøftinger mellom kommunene. Søkeres evt. preferanse vektlegges.  

4. Det forutsettes ingen netto utgiftsøkning for Hitra kommune.  

5. Som en forutsetning for endelig vedtak i hver kommune, er at den andre kommunen gjør et likelydende 

vedtak. 

 

 Enstemmig. 

 
Tidligere saksopplysninger/bakgrunn for saken: 
(sakset fra tidligere saksfremlegg i samme sak) 
 
Frøya kommune har per i dag 120 % kommunal andel legestilling. Dette er fordelt på sykehjemmet, 

skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, smittevern og veiledning av turnusleger.  Det er i dag liten tid til å 

drive innenfor området samfunnsmedisin, noe som gjør at det er vanskelig å holde fokus på de langsiktige og 

forbyggende tiltakene innen for folkehelsearbeidet. Gjennom en årrekke har fokuset på sykdom blitt privatisert 

gjennom økt vekt på individuelt initiativ og det personlige ansvar for eget liv og helse. Som konsekvens av 

medisinsk spesialisering og teknologi har hovedinteressen i media og blant mange politikere kommet til å dreie 

seg om sykehusene og pasientprioriteringene der. Parallelt med en økt fragmentering av 

kommunehelsetjenesten og en nedgradering av kommunelegens ansvarsområde, er det en tendens til å flytte 

primærhelsetjenestene inn i sykehusene. Dette løser imidlertid ikke kommunens ansvar for ivaretakelse av egne 

innbyggeres behov og kunnskapen lokale leger har i forhold til samfunnet deres pasienter lever i. 

Samfunnsmedisin har et særlig ansvar for å medvirke til helhetlige tjenester med god samhandling mellom de 

ulike tjenestene i helsetjenestene, samt styrke helsetjenestens bidrag i et helhetlig folkehelsearbeid på alle 

forvaltningsnivå. 
«Det overordnede mål for samfunnsmedisinsk arbeid er god folkehelse lokalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Samfunnsmedisin som fagområde har sin oppmerksomhet rettet mot helsetilstanden og levekår i hele eller i 

grupper av befolkningen. Samfunnsmedisinen tar sikte på å identifisere forhold i menneskenes miljø som kan 

påvirke helsen både positivt og negativt; det være seg av biologisk, fysisk, kjemisk, kulturell eller sosial natur. 

Dette gjøres på bakgrunn av klinisk, sosial og evidensbasert kunnskap og erfaring, og ved å erverve seg 

kunnskap om hele populasjoner og definerte grupper. Samfunnsmedisinerne skal levere faglig begrunnede 

innspill i løpende beslutningsprosesser i samfunnet, både til folkevalgte, administrative og faglige fora. 

Samfunnsmedisinsk kunnskap skal gjøres tilgjengelig og kjent for beslutningstakere på alle forvaltningsnivå. 

Samfunnsmedisinsk kompetanse skal påvirke utviklingen av strategier og metoder for å fremme tiltak til styrking 

av folkehelsen.» (Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for samfunnsmedisin.) 

 

Vurdering: 

Frøya kommune har hatt tilsyn på området folkehelsearbeid i kommunene. Det ble da avdekket følgende avvik: 

Kommune sikrer ikke at medisinskfaglig rådgiver i tilstrekkelig grad blir involvert i oppgaver etter 

folkehelseloven. 
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Avvike fra følgende myndighetskrav: Lov om folkehelsearbeid i kommunene § 27, jamf. § 30 

Avviket bygger på følgende observasjoner: 

• Tilsynet viser at samfunnsmedisinsk kompetanse i liten grad blir etterspurt for medisinskfaglig 

rådgivning kommunen. 

• Det foreligger ingen behovsprøving av hvordan samfunnsmedisinsk kompetanse skal brukes, omfang 

og tema. 

• Samfunnsmedisinsk kompetanse benyttes ikke i analyse eller bearbeiding av tilgjengelig datamateriale. 

For å lukke dette avviket mener rådmannen at det er nødvendig å øke stillingshjemmelen i den kommunale 

legetjenesten med 16 % som er rettet direkte mot området samfunnsmedisin, kostnaden for økning av stilling vil 

være på kr. 143.000,- i årslønn inkludert sosiale avgifter. Det er da tenkt utlyst som egen stillingsandel, og ikke 

lagt til eksisterende oppgaver på de leger Frøya kommune har per i dag.» 

 

Vurdering: 
 
Forutsetningen for endelig vedtak var likelydende vedtak i begge kommunene, punkt 4 sak 128/14. Denne 
forutsetningen er ikke oppfylt. Hitra sitt vedtak er ulikt Frøya sitt vedtak. Derfor legger rådmannen frem saken 
på nytt, med ny innstilling. 
 
Rådmannen tilrår derfor å oppretter stillingen som en kommunal stilling kun for Frøya kommune. 
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HELHETLIG IDRETTSPARK  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Frøya kommunestyre viser til forprosjekt for Helhetlig Idrettspark, utarbeidet av Pir Arkitekter og 

presentert for formannskapet 30.09.2014. Videre vises til FSK-sak 187/14 og 202/14, og til KS-sak 
03/15. 

2. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av fotballhall vest/nordvest 
for Sistranda Idrettspark («Golan»), og vedtar å bevilge kr. 10.000.000 – ti millioner kroner – til 
prosjektet, beskrevet som alternativ 1.  Dette under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på 
plass. Bevilgningen tas fra ubundet investeringsfond – vederlag for grønne konsesjoner. 

3. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av tilrettelegging for 
sjøsport på Sistranda. Frøya kommunestyre vedtar å bevilge inntil kr. 400.000 til prosjektet. Dette 
under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på plass. Bevilgningen tas fra ubundet 
investeringsfond – vederlag for grønne konsesjoner. 

4. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av sti fra Sistranda 
Idrettsplass til «steinalderplassen» vest for Hamarvatnet (Vavika). Frøya kommunestyre bevilger kr. 
100.000 til prosjektet, under forutsetning av at øvrig finansiering oppnås. Bevilgningen tas fra 
ubundet investeringsfond – vederlag for grønne konsesjoner. 

5. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag for oppgradering/opprusting av 
uteområdene ved skolene på Sistranda, herunder også Frøya VG-skole.  Frøya kommunestyre 
bevilger kr. 600.000 til prosjektet, under forutsetning av at øvrig finansiering oppnås.  
Bevilgningen tas fra ubundet investeringsfond – vederlag for grønne konsesjoner. 

6. Kommunestyret ber rådmannen følge opp skisserte planer for et treningsstudio som en del av 
Frøyahallen. 

7. Kommunestyret ber rådmannen stifte et aksjeselskap som skal stå som eier av fotballhallen. 
8. Kommunestyret ber rådmannen etablere et selskap/en organisasjon som i samarbeid med aktuelle 

partnere  skal utvikle og selge «opplevelsespakker» med forskjellige treningsalternativer krydret 
med opplevelser til lands og over/under vann. 

9. Kommunestyret ber rådmannen engasjere byggeleder for Frøyahallen og den nye fotballbanen. 
10. Tiltakene i delprosjektene «Marka» og «Sjø- og vannsport» og tiltak i de andre delprosjektene som 

ikke allerede er inne i «Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i 
Frøya kommune», legges inn. 

11. Kommunestyret ber rådmannen involvere Hitra kommune og idretten på Hitra i planene for 
fotballhall 

Vedtatt. 
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Formannsakpets behandling i møte 21.04.15: 
 
Votering: 
Det ble vedtatt punktvis avstemming. 
Pkt 1.  Enstemmig. 
Pkt 2.  Vedtatt med 6 mot 1 stemme avgitt fra Martin Nilsen. 
Pkt 3-11  Enstemmig. 
 
Vedlegg: 
 
Kart og tegninger 
 
Saksopplysninger:   
 
Historikk 
Tanken om en helhetlig idrettspark ble første gang konkretisert gjennom et flertallsvedtak i Formannskapet i 
november 2013 under behandlingen av budsjettet for 2014:  
Med Idrettsrådets anleggsplan som utgangspunkt bevilges 250.000 kroner til et forprosjekt for Golan. 

Forprosjektet skal danne grunnlaget for bl.a. søknad om spillemidler. Samtidig nedsettes det en gruppe som ser 

på mulighetene for å utvikle en helhetlig idrettspark knyttet til Frøyahallen og skolen. 

Siden har det gått slag i slag: 
• 17. mars 2014 :  Forprosjektet legges ut på Doffin.  Pir arkitekter får oppdraget. 

• 30. september 2014:  Pir arkitekter presenterer forprosjektet i FSK. 

• 3.november 2014:   Åpent møte i kulturhuset der forprosjektet presenteres. 

• 4.november 2014:   Vedtak i FSK: 

1. Formannskapet viser til utredningen Helhetlig idrettspark på Sistranda og ser at  utredningen peker på ulike 

løsninger i forhold til omfang og rekkefølge på utbyggingen.  

2.Formannskapet ser at prosjektet kan deles i ulike faser og deler. For å sikre et godt og bredest mulig 

eierforhold til prosjektet og sikkerhet for at de riktige prioriteringer blir gjort, må alle berørte parter involveres 

i det videre arbeidet. 

 3.Idrettsrådet i Frøya må fortsatt ha en sentral rolle i det videre arbeidet. 

 4. Formannskapet ber rådmannen – i nært samarbeid med idrettsrådet – fremme ei ny sak  for formannskapet 

der følgende vektlegges:  

¤ En prosjektorganisering som ivaretar bred delaktighet fra alle berørte parter.  Rådmannen bør her 

se på hvordan utbyggingen av skisenteret Knyken i Orkdal er organisert. 

¤ En avklaring på hvilke offentlige tilskudd til utbyggingen som kan forventes.  
 

• 2.desember 2014:  Formannskapet bestiller sak til rådmannen gjennom slik vedtak i behandlingen av 
budsjettet for 2015:  

Satsningen på helhetlig idrettspark er viktig for alle aldersgrupper. Spesielt i lys av å ta vare på folkehelsa vår. 

Vi ber om at rådmann får fremmet en søknad innen søknadsfristen på spillemidler. Fremdrift og finansiering i 

forhold til prosjektet er ikke kommer så langt at bevilgninger foreløpig er aktuelt å ta inn. 

• 13/14.nov. 2014: Vedtak i FSK: 

1. Formannskapet tar til etterretning rådmannens forslag til organisering av arbeidet med Helhetlig 

idrettspark, Sistranda.  

2. Det utarbeides søknader om tilskudd fra tippemidlene til bygging av basishall, utskifting av banedekket, 

ombygging av garderober og eventuelt utleielokale for MaxTrim som tilbygg til Frøyahallen, jfr. 

utredningen fra PIR Arkitekter. Søknaden sendes innen 15.januar 2015.  

3. Det utarbeides søknader om økonomisk støtte til bygging av fotballhall på Sistranda Idrettsplass (Golan). 

Det utredes forskjellige alternativer for størrelsen på hallen og dermed også alternative 

finansieringsordninger. Avklaringer innen 1.april 2015.  

4. Det utarbeides søknader for ombygging/endring av uteområdene rundt Sistranda skole. Dette bør 

samordnes med planene om endringer av uteområdet i sentrumsområdet, og eventuelt gjennomføres som ett 

prosjekt. Avklaringer innen 1.april 2015. 

5. Spørsmålet om tilrettelegging for aktiviteter i marka utredes og det fremmes søknad om støtte.  Avklaringer 

innen 1.april 2015.  
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6. Spørsmålet om tilrettelegging for sjøaktiviteter utredes og det fremmes søknader om økonomisk støtte. 

Avklaringer innen 1.april 2015. 

7.   Formannskapet ber om at selskapsform utredes. 

• 11.desember 2014:      Kommunestyret slutter seg til vedtaket 

• 15.januar 2015:    Vedtak i kommunestyret: 

Kommunestyret bevilger 18.000.000- til etableringen av første del av Helhetlig idrettspark. Dette finansieres 

gjennom låneopptak, spillemidler, sponsormidler samt dugnadsinnsats. Dette dekker utgifter til bygging av 

basishall, nye garderober og sekretariat og utskifting av banedekket i eksisterende hall. Dette beløpet vil også 

dekke prosjektledelses utgifter på ca 50.000.- til befaringer på ulike anlegg i Norge. Vedtatt med 17 mot 1 

stemme. 

 
Framdriftsplan HELHETLIG IDRETTSPARK 
Arbeidet med prosjektet Helhetlig idrettspark på Sistranda er nå godt i gang. Prosjektet er delt inn i 5 forskjellige 
delprosjekter: 

1. Ombygging/påbygging idrettshallen 
2. Fotballhall ved «Golan» 
3. Uteområdene rundt skolene 
4. Marka-området 
5. Sjø- og vannsport 

Prosjektorganisering  
Under de forskjellige delprosjektene er det opprettet brukergrupper. Disse brukergruppene skal sikre at de 
forskjellige brukerinteressene blir ivaretatt underveis i planlegging og bygging. 
 

 
Befaringer 
Alle brukergruppene har foretatt befaringer. Brukergruppa for fotballhall hadde befaring i Melhus, Trondheim 
og Orkdal 6.februar, der det ble sett på 7-hall fotball, 11-hall fotball, basishall og klatrehall.  
 
Ombygging/påbygging av Frøyahallen (Idrettshallen) 
Her vises til K-sak 03.15. Det er vedtatt et låneopptak på kr. 18.000.000. Det påregnes tippemidler og 
programutviklingsmidler med inntil kr. 8.500.000. 
Treningsstudio vil komme som et eventuelt byggetrinn 2 når avtale med leietaker er klar. 
 

Formannskap/kommunestyre 

Byggekomite 
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Frøyahallen ble åpnet i 1997 og kan se tilbake på 18 svært aktive år. Flerbrukshallen har vært  «sprengt» av 
aktiviteter som  handball, fotball, turn, Taek-won- do, volleyball, basketball m.fl. Nå er tiden inne til både å 
renovere og utvide. Det er derfor igangsatt et arbeid med å  

• skifte dekke i flerbrukshallen 
• bygge lager og nye garderober 
• bygge basishall, stor 30m x 23 m 

Dette har en kostnadsramme på ca. kr. 20.000.000, som tenkes finansiert slik: 
• Frøya kommune:     kr. 8.000.000  

• Spillemidler, ordinære:    kr. 4.500.000 

• Spillemidler, programutv.:    Kr. 4.000.000 

• Andre/dugnad     kr. 3.500.000 
________________________________________________________ 

• SUM:      kr.       20.000.000 

Arbeidet påbegynnes i sommer med utskifting av dekke i flerbrukshallen, mens det øvrige arbeidet starter til 
høsten. Prosjektet er foreløpig finansiert gjennom et byggelån fra Frøya kommune. Det er søkt om tippemidler 
og såkalte programmidler. 
 
Fotballhall 
Det er sett på forskjellige hall-typer og størrelser.  Det tilrås en 11-hall m/6 garderober, styrketreningsrom og to 
sosiale rom. Videre tas klatrehall inn i prosjektet og plasseres slik at garderober kan benyttes også av disse 
brukerne. Det er ikke tatt endelig standpunkt til hva som bør gjøres med nåværende fotballbane (Golan). 
Følgende alternativer er diskutert: 

• Banen rehabiliteres og beholdes som naturgressbane 
• Det legges kunstgress på hele banen 
• Den ene halvdelen beholdes med naturgress/evt. kunstgress, mens den andre halvdelen blir 

parkeringsplass 

Det er etablert kontakt med grunneier, som er villig til å selge tomt for hallen. 
Nedenfor listes det opp alternative «pakker» for fotballhallen : 
ALT 1. INKLUDERER KLATREHALL. 

• 11-hall, levert på opparbeidet grunn m/      
klatrehall, dusjer og sosiale rom:   kr.      47.000.000 

• Div. utstyr/inventar     kr.        3.500.000 
• Innvendig vanningsanlegg:    kr.           400.000 
• Inventar klatrehall:    kr.        1.000.000 
• Tomteerverv/grunnarbeid    kr.        7.000.000 
• -------------------------------------------------------------------------------------------- 

             SUM:       kr.      58.900.000 
Finansiering: 

• Spillemidler, hall:      kr.       7.500.000 
• Spillemidler, klatrehall:         kr. 2.500.000 
• Spillemidler, garderober:      kr.    500.000 
• Spillemidler, sosiale rom/styrketr.rom    kr.        1.200.000 
• Kommunalt tilskudd:      kr.      10.000.000 
• Andre off. tilskudd:                    kr.        2.000.000 
• Dugnad:         kr.        2.600.000 
• Næringsliv:         kr.     32.600.000 
• SUM:         kr.     58.900.000 

ALT 2. UTEN KLATREHALL. 
• 11-hall, levert på opparbeidet grunn m/      

dusjer og sosiale rom:       kr.      44.000.000 
• Div. utstyr/inventar       kr.        3.500.000 
• Innvendig vanningssystem       kr.           400.000 
• Tomteerverv/grunnarbeid       kr.  7.000.000 
• -------------------------------------------------------------------------------------------- 

             SUM:                     kr.      54.900.000 
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Finansiering: 
• Spillemidler, hall:                   kr. 7.500.000 
• Spillemidler, garderober:        kr.   500.000 
• Spillemidler, kunstgress         kr.       1.500.000 
• Kommunalt tilskudd:      kr.     10.000.000 
• Andre off. tilskudd:                                 kr.        2.000.000 
• Dugnad:           kr.        1.800.000 
• Næringsliv:         kr.     31.600.000 
• SUM:         kr.     54.900.000 

ALT 3: SOM ALT 1 ELLER 2, MEN MED FØLGENDE TILLEGG/EKSTRAUTSTYR: 
• SPORTELL. Overnatting for inntil 50 personer. Pris:  6 mill. 
• SQUASH-HALLER. Ingen pris så langt. 
• GOLF-SIMULATOR. Antatt pris: 400.000 kr.  

Marka-området 
Frøyamarka har mange kvaliteter. Det gjelder også marka vest for Sistranda. Stiene i Frøymarka ble tråkket da 
de fleste husstander tok torv. Ørretfiskerne har også laget stier. Senere kom TRIM-bevegelsen og TRIM-hyttene. 
De senere årene har Frøya Turlag bidratt med å øke oppmerksomheten omkring ferdsel i marka som bidrag til 
økt folkehelse. 
I prosjektet er det fokus på å gjøre marka tilgjengelig for nye grupper. I første omgang mennesker med 
funksjonshemming. «Steinalderløypa» fra Golan til Vavika vest for Hammarvatnets sørlige del vil kunne bli 
gjort tilgjengelig for rullestolbrukere og eksempelvis bevegelseshemmede med rullator. 
Når dette er på plass, vil det være fokus på å knytte sammen på tvers de mange stiene som går fra bebyggelsen til 
Trimhyttene på Nabeita, Sistranda og Nesset. Noen av stiene er det ambisjoner om å gjøre tilgjengelige med 
terrengsykkel.  
Brukergruppa anbefaler følgende prioriterte tiltak: 

• Gi «Steinalderkøypa» universell utforming. 

• Rehabilitere og flytte gapahuken nærmere vannet, gjerne på en plattform med universell adkomst. 

• Skilting 

• Oppgradere allerede eksisterende stier og binde sammen stier. 

• Se på muligheter for å oppgradere noen av stiene til terrengsykkel-stier 

• O-kart/sprintkart 

Kostnader/finansiering: 
• Universell utforming av sti til Hamarvatnet:  kr. 500.000 

• Oppgradering av stier for terrengsykler:  kr. 200.000 

• Utarbeidelse av o-kart    kr. 100.000 

• Skilting:      kr.  50.000 

• Ny gapahuk:     kr. 100.000 

SUM:                   kr.          950.000 

Finansiering: 
• Frøya kommune:                 kr.       100.000 
• Stiftelser:                 kr.       300.000 
• Tour de Frøya (Sykkelfond):               kr.       100.000 
• Spillemidler:                 kr.       250.000 
• Andre/Dugnad:                 kr.       200.000 

SUM:                      kr.       950.000 

Det er søkt og søkes om midler fra Sigmund Wolds stiftelse, TDF’s sykkelfond, Ekstra-stiftelsen og Sør-
Trøndelag fylkeskommune. Søknad om spillemidler forberedes. 
 
Sjø- og vannsport 
Sistranda-fjæra er svært godt egnet for sjøsport-aktiviteter. Den beskrives som en av de beste i hele Midt-Norge. 
Brukerne her et ønske om at fjæra ikke bygges ned, og de er innstilt på å bidra med rydding slik at fjæra blir så 
attraktiv som mulig i mange sammenhenger, eksempelvis som arena for uteundervisning/ekskursjoner for 
skoler/barnehager.  
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Frøya kommune har kjøpt et naust som tenkes brukt som base/lager for sjøsport. Naustet vil kunne bli påbygd 
når bruksområde er nærmere klarlagt. Det er også dialog med fylkeskommunen om å få etablert garderobe med 
dusjer/våtrom i det tredje naustet som nå skal bygges, til bruke for de som driver sjøsport. Det kan også åpne seg 
muligheter for å utnytte synergier dersom det blir etablert en kulturpark/folkepark sør eller nord for FKKS/Blått 
kompetansesenter. 
Det er et ønske om å få ryddet fjæra. Primært for avfall/søppel, men det er også ønske om å få fjernet noen av de 
store steinene som kan være en risikotrussel for kiterne, samt jevne ut overgangen mellom eng og fjæra enkelt 
steder. Ryddingen vil bli gjort på dugnad av sjøsportinteressentene. 
Det er også uttrykt ønske om å få fjernet noen trær (Sitka), som er med på å påvirke vinden mtp kiteing. 
Det kan være aktuelt å dele inn stranda i soner, slik at brukerinteresser ikke «kolliderer». 
Brukergruppa foreslår følgende tiltak i prioritert rekkefølge: 

• Innrede naustet som lager (1.etasje) og sosialt rom/klubblokale med vindu mot vest (2.etasje) 

• Etablere garderober/dusjer i FVG’s nye naust 

• Rydde fjæra 

Arbeidet med tilrettelegging for aktiviteter i stranda antas å ha en kostnad på 1,6 millioner kroner, som fordeler 
seg slik: 
 
Kostnader: 

• Våtrom, dusj, garderober:    kr.       1.000.000 

• Rydding av stranda:    kr.          200.000 

• Div. investeringer     kr.          400.000 

SUM:      kr.       1.600.000 

Finansiering: 
• Frøya kommune:     kr.          400.000  

• Frøya VG-skole (Utstyr):    kr. 200.000 

• Spillemidler:     kr. 300.000 

• Dugnad:      kr.  100.000 

• Næringsliv     kr.          600.000 

SUM:      kr.       1.600.000 

Søknad om spillemidler forberedes. 
 
 Uteområdene ved skolene og ellers i sentrum 
Sistranda skole og Frøya videregående skole ligger henholdsvis på vestsiden og østsiden av Fylkesvei 714, som 
gjennom sentrum er klassifisert og regulert som miljøgate. De to skolene er fysisk bundet sammen av bru over 
veien.  
I forbindelse med at Sistranda skole er renovert og det er bygd ny videregående skole (Del av Frøya kultur- og 
kompetansesenter), er det skjedd en oppgradering av uteområdene, der det er lagt til rette for fysisk aktivitet 
både i skoletiden og etter skoletid. I prosjektet Helhetlig Idrettspark skal uteområdene få et kvalitetsløft. 
Brukergruppa anbefaler følgende prioriterte tiltak: 

• Flytting og rehabilitering av ballbingen 

• Liten klatrevegg nedenfor ballbingen 

• Flytte utendørs handballbane inntil østveggen på Frøyahallen 

• Etablere aktivitetspark for voksne 

• Skateboard-park 

• Nytt bordtennisbord i betong ved biblioteket 

• Tak over uteområdet ved biblioteket(Uværsskur) 

Koastnader: 
• Flytting/rehab. av ballbinge      kr.     200.000 

• Oppgradering uteområde Sistranda  
Skole: Klatrevegg m.m.          kr.     300.000 

• Aktivitetspark voksne      kr.     200.000 

• Skateboard-park :         kr.     500.000 

• Div.             kr.     400.000 
_____________________________________________________ 

• SUM:         kr.  1.600.000    
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Finansiering: 
• Frøya kommune:        kr.     600.000 

• STFK        kr.     200.000 

• Dugnad:        kr.     200.000 

• Spillemidler:        kr.     300.000 

• Andre:        kr.     300.000 
_____________________________________________________ 

• SUM:                           kr.  1.600.000 

Det er søkt om midler fra Kreftforeningen. Tippemiddel-søknad forberedes. 
Dersom vi summerer alle kostnader for alle anleggene, ser bildet slik ut: 
 
ESTIMERTE KOSTNADER FOR HELE PROSJEKTET:  

• Frøyahallen m/ basishall:               kr.  20.000.000 

• Sjø- og vannsport:               kr.    1.600.000 

• Uteområder:                kr.    1.600.000 

• Marka:                    kr.       950.000 

• Fotballhall m/klatrehall:               kr.  58.900.000 

SUM:                 kr.  83.050.000 

INNTEKTER: 
• Frøya kommune:     kr. 19.100.000  (22.99 %) 

• Spillemidler:     kr. 21.050.000  (25,34 %) 

• Stiftelser, fond:     kr.      400.000  ( 0,48 %) 

• STFK:      kr.      400.000  ( 0,48 %) 

• Næringsliv/andre:     kr. 37.000.000  (44,55 %) 

• Dugnad:      kr.   3.100.000  (  3,73 %) 

• Andre off/priv.     kr.   2.000.000  (  2,40 %) 
____________________________________________________________ 

• SUM:      kr. 83.050.000 

Det tas forbehold om treffsikkerheten på noen av kostnadene i de forskjellige tiltakene. Det samme gjelder 
finansieringen. Rådmannen er ikke komfortabel med at det ikke foreligger skriftlige avtaler fra næringslivet.  
Alle kostnader i prosjektene er kostnader eks. merverdiavgift.  Disse kostnadene blir refundert. 
 
Rådmannens vurdering: 
Pir Arkitekter har i forprosjektet lagt vekt på sammenheng mellom fotballhall oppe ved Golan, tilvekst med bl.a. 
basishall i idrettshallen og nærmiljøet mellom hallen og Sistranda skole. Administrasjonen har i tillegg utvidet 
prosjektet mot vest til også å omfatte marka og mot øst ved å omfatte bruk av stranda for sjøsportaktiviteter. 
Etter presentasjonen i FSK 30.november uttalte rådmannen bl.a. prosjektet som et «drømmeprosjekt». Og et 
prosjekt med en sluttsum opp mot 100 millioner vil fortone seg som et drømmeprosjekt for en liten kommune 
som Frøya. Nå hender det at drømmer går i oppfyllelse, og i det følgende vil rådmannen vurdere muligheten for 
nettopp det. 
Det er flere momenter som har gjort at de folkevalgte har lansert prosjektet Helhetlig idrettspark: 

• Etter at den øvrige kulturen fikk sitt løft gjennom Frøya kultur- og kompetansesenter, var det idrettens 
tur til å gis et løft. 

• Folkehelseperspektivet. Ikke minst gjennom den interkommunale satsingen på folkehelse, har dette fått 
økt fokus i kommunen. 

• Øke Frøyas attraktivitet som tilflyttingskommune – ikke minst for ungdom 

I tillegg vil rådmannen peke på følgende: 
• 2015 er friluftslivets år 

• Økt mulighet for enda bedre integrering av fremmedspråklige 
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Økonomien 
Det er ikke god timing mellom det å ta stilling til et kostbart prosjekt og det faktum at kommunen har 
økonomiske utfordringer gjennom for høye driftsutgifter. En del av dette bildet er ikke minst kommunens svært 
høye lånegjeld, som gjør oss svært utsatt dersom rentenivået stiger. Rådmannen vil derfor i den følgende 
argumentasjonen vektlegge følgende: 

1. Helhetlig Idrettspark kan ikke være et rent kommunalt prosjekt der kommunen tar alle 
investeringskostnader. 

2. Alle mulige private og offentlige tilskudd må prøves. 
3. Låneopptak må unngås. 
4. Helhetlig idrettspark bør ikke gi økte driftsutgifter, snarere tvert imot. 

Når det gjelder punkt 1 og 2, så har det etter at prosjektet ble igangsatt vært høy fokus på å involvere flest 
mulige i arbeidet, for dermed også å få synliggjort mulige finansieringsmuligheter. Næringslivet har deltatt i 
åpne møter og har hatt bilaterale møter med prosjektledelsen. Gjennom de etablerte «brukergruppene» har det 
kommet innspill om alternative finansieringskilder. Det er i høyeste grad lagt opp til et svært bredt spleiselag. 
Når det gjelder punkt 3, bør det vurderes å benytte de millionene kommunen får som en følge av 
havbruksnæringens grønne konsesjoner, evt. fondsmidler. 
Når det gjelder punkt 4 og driftsutgifter, så er det ikke minst basishallen og fotballhallen som vil generere høyere 
driftsutgifter. Disse kan reduseres gjennom å involvere brukerne gjennom vakthold m.m. Men like viktig: Om vi 
organiserer oss på riktig måte, kan det være mulig å drive de nye tilvekstene med overskudd. I det politiske 
vedtaket heter det at administrasjonen skal utrede selskapsform. Dette er vi i ferd med å se på. I tillegg jobbes 
det med å danne et selskap som skal bidra til at vi kan presentere og selge førsteklasses opplegg for eksterne 
grupper. Vi snakker om opplevelses-pakker som inneholder både treningstider på de forskjellige anleggene, 
naturopplevelser, spenningsaktiviteter som kjøring på motorsportbanen og ekstremopplevelser på sjøen. Dette 
skal ikke gå på bekostning av lokale brukere, men gjøre sitt til at ledig kapasitet kan utnyttes og samtidig gi 
inntekter. Noe som igjen kan redusere de lokale brukernes kostnader ved bruk av anleggene. 
Se ellers vedlegg. 
 
Treningsstudio 
Det er viktig å få sagt at selv om ikke det planlagte treningsstudioet er med i de konkrete utbyggingsplanene nå, 
så er et treningsstudio bygd sammen med Frøyahallen mot øst tegnet og kostnadsberegnet. Dette er fortsatt 
høyaktuelt fra kommunen side, noe rådmannen vil komme tilbake til. 
 
Driftsutgifter 
En slik utbygging vil selvsagt også medføre økte driftsutgifter. Rådmannen er imidlertid innstilt på å 
minimalisere driftsutgiftene kombinert med et opplegg som gir driftsinntekter. Det må påregnes økte 
driftsutgifter i Frøyahallen gjennom bygging av basishall. Dette gir økte energiutgifter og utgifter til renhold. 
Utleie av basishallen til eksterne grupper kan på den annen side gi økte driftsinntekter.  
Fotballhallen vil også gi driftsutgifter. Erfaringstall fra bl.a. Abrahallen i Malvik viser oppsiktsvekkende lave 
utgifter for oppvarming. Her benyttes gass. Det vil selvsagt bli utgifter til belysning. Når det gjelder 
vaktmestertjenester, så har eksempelvis ikke Malvik idrettslag utgifter til dette i Abrahallen, men Rosenborg 
Ballklubb har et apparat som benyttes. Rådmannen mener det er mulig å legge vaktmestertjenesten for 
fotballhallen inn under kommunens øvrige vaktmestertjeneste. Det bør også la seg gjøre at lokale brukere betaler 
for seg bl.a. gjennom vakthold m.m. 
Klatrehallen vil også kunne gi gode driftsinntekter, slik erfaringen bl.a. er i Orkdal. 
 
Konklusjon 
Rådmannen ser gode muligheter for at Helhetlig Idrettspark kan realiseres. Det har vært svært god involvering 
av potensielle brukere gjennom de åpne møtene som er arrangert, en egen Facebook-side og ikke minst gjennom 
sammensetningen av brukergruppene. 
Rådmannen er svært godt fornøyd med at folkehelseperspektivet er tatt med når alle tiltakene er diskutert. 
Idrettsgallaen 11.april viste med all tydelighet at vi har et godt og bredt idrettstilbud. Og at vi igjen har et aktivt 
idrettsråd. Idrettsrådet har vært med i prosessen omkring idrettsparken fra dag en.  
Rådmannen viser også til presentasjonen av resultatet av Ungdata-undersøkelsen, som igjen understreker 
behovet for å legge til rette for ungdomsaktiviteter – også for de som ikke deltar i organisert idrett. 
Et bredt tilbud av idrettsaktiviteter med økt tilgjengelighet for alle grupper, er ett av svarene på mange av de 
utfordringene vår kommune har. Og en blir ydmyk når en ser hvordan næringslivet er villig til å delta. 
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Med de nye tilvekstene som Helhetlig Idrettspark gir, vil vi kunne tilby treningssamlinger på Frøya med svært variert 
innhold. 
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SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - NMK FRØYA  
 
 
Formannssakpets innstilling til Kommunestyret: 
 
1. Formannskapet bevilger kr 1.500.000.-  som forskuttering av tippemidler til bygging av klubbhus for 

NMK Frøya. Beløpet dekkes ved opptak av lån.  
2. Formannskapet avslår søknaden om lån i Frøya kommune på 1.000.000 for finansiering av 

klubbhus. 
 

Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
1. Formannskapet bevilger kr 1.500.000.-  som forskuttering av tippemidler til bygging av klubbhus for NMK 

Frøya. Beløpet dekkes ved opptak av lån.  
2. Formannskapet avslår søknaden om lån i Frøya kommune på 1.000.000 for finansiering av klubbhus. 
 
Vedlegg: 
 
Søknad fra NMK-Frøya 
K-sak 14/1232 
 
Saksopplysninger:   
 
I  2013 har NMK Frøya sendt og fått godkjent av Sør-Trøndelag fylkeskommune søknaden sin om spillemidler 
for bygging av klubbhus og tribune (se vedlegg). Dette betyr at de bør få utbetalt spillemidlene i nærmeste 
fremtid. Behandlingstiden for slike søknader er på ca 3-4 år. Dette vil si at det er sannsynlig (men ikke sikkert) at 
midlene blir utbetalt i år. Dette tiltaket er også registrert i kommunens «Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, 
friluftsliv og anleggsutvikling i Frøya kommune 2013-17.»  
NMK er en frivillig organisasjon med ca. 180 medlemmer. Aktivitetene de gjennomfører inkluderer alle 
folkegrupper med stor fokus på barn og ungdom. De samarbeider blant annet med Kreftavdelingen Sør-
Trøndelag og sentrale organisasjoner innenfor motorsport. 
I 2015 skal NMK Frøya gjennomføre en runde i Norges mesterskap i «drifting». 
NMK Frøya søker om forskuttering av spillemidler på 1.500.000.-  til bygging av klubbhus og om lån i Frøya 
kommune på kr 1.000.000.-  som nødvendig finansiering for oppstarten av dette prosjektet.  
 
Vurdering: 
 
Formannskapet og kommunestyret har ved tidligere anledninger imøtekommet slike søknader – senest høsten 
2014 - søknad fra Nabeita IL sak 14/1232 (se vedlegg).  
På grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen ønsker rådmannen ikke i utgangspunktet innstille positivt i 
denne sak. Men på grunn av likhetsprinsippet i tilsvarende sak, vil rådmannen innstille på positivt vedtak i 
henhold til forskuttering av spillemidler, men ikke til lån av 1.000.000.-  
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RIVING AV SISTRANDA SANITETSHUS, GNR 21 BNR 51 -  FINANSIERING  
 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
Kostnader på kr 485 000,- inkl mva for riving av Sanitetshuset på Sistranda finansieres ved bruk av 
ubundet kapitafond, hvorav kr 388 000,- ubundet og 97 000 kr i momskompensjasjon. 
Rivingen skal være ferdigstilt innen 12. juni 2015. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Kostnader på kr 485 000,- inkl mva for riving av Sanitetshuset på Sistranda finansieres ved bruk av ubundet 
kapitafond, hvorav kr 388 000,- ubundet og 97 000 kr i momskompensjasjon. 
Rivingen skal være ferdigstilt innen 12. juni 2015. 
 
Vedlegg: 
 
Særutskrift kommunestyremøte den 25.09.2014 sak 117/14 
Antagelse av anbud datert 12.03.2015 
 
Saksopplysninger:  
  
Kommunestyret vedtok 25.09.14 riving av Sanitetshuset på Sistranda, Gnr 21, bnr 51, i Frøya kommune.  
Det er i kommunestyrets vedtak av 25.09.14 sagt at saken legges fram for ny behandling for finanisering av 
rivingsarbeidet og rydding av tomt etter at anbudet er innhentet.  
 
Det ble gjennmført anbudskonurranse der 6 tilbud ble mottatt. Frøya Anleggservice as hadde den laveste prisen 
på kr 368 000,- eks. mva. Det er fattet administrativt vedtak om å inngå kontraktsforhandlinger med Frøya 
Anleggservice as. Det er i tillegg utført miljøkartlegging i forkant av anbudskonkurranse. Miljøkartleggingen 
beløp seg til kr 19 612,50. 
 
Vurdering: 
 
Vi går inn kostnaden på til sammen kr 485 000,- inkl mva med at rivingsarbeidet finansieres ved bruk av 
ubundet kapitafond, hvorav 388 000 kr av ubundet og 97 000 kr i momskompensjasjon. 
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REFERATSAKER  
 
 
Forslag til vedtak: 
 
Referatene taes til orientering. 
 
 
Vedlegg: 
 
A Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen. 
B Fylkesmannen: Godkjenning av forvaltningsplan for verneområdene i Froan 
C Møteprotokoll fra møte i KonSek 27.03.15 
D Møteprotokoll fra styremøte i Revisjon Midt-Norge 19.03.15 
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ORDFØRERENS ORIENTERING  
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RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/625    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.03.15  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

Protokoll fra møte 26.03.15 godkjennes som framlagt. 
 

Vedlegg: 
 

Protokoll fra møte 26.03.15. 

 

 

 

 

 



FRØYA KOMMUNE 
 
MØTEPROTOKOLL 
 
 

Kommunestyret: 

Møtested: 
Kommunestyresalen, 
Frøya herredshus 

Møtedato: 
26.03.2015 

Møtetid: 
10.00-15.30 

Av utvalgets medlemmer møtte 
21 av 23   

Fra og med sak:  26/15 
Til og med sak:  34/15 
 
 
Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2011 - 2015 
 
Arbeiderpartiet: 
Berit Flåmo 
Kristin Reppe Storø 
Vida Zubaite-Bekken 
Helge Borgen 
Gunn Heidi Hallaren 
Frode Reppe 
Eli Ann Karlsen 
Pål Terje Bekken 
Elin A. Wahlvåg 
Torill Pettersen 
 
 

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

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

 
Faste representanter med forfall: 
 
Arbeiderpartiet: 
Elin A. Whalvåg 
Torill Pettersen 
Frode Reppe 
 

Fremskrittspartiet: 
Jarl Arthur Dyrvik 
 
Høyre: 
Heidi Glørstad Nilsen 

Senterpartiet: 
Bjørnar Espnes  
 
Venstre: 
Edvin Paulsen 

 
Vararepresentanter som møtte: 
 
Arbeiderpartiet: 
Roar Hammernes 
Gustav Gjevik 
 
 

Fremskrittspartiet: 
Ingen 
 
Høyre: 
Kjartan Ervik 

Senterpartiet:  
Sten S. Arntzen 
 
Venstre: 
Ola Grønskag 

 
Merknader: 
 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. 
2. Finansrådgiver Steinar Lille orienterte fra Kommunens finansreglement og forvaltnimg. 
3. Dyrøy oppvekstsenter sammen med Livsglede for eldre, underholdte. 
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Underskrift: 
 
 
 
 

Berit Flåmo Pål Terje Bekken 
Ordfører Protokollunderskriver 

 
 
 

Siv-Tove Skarshaug 

sekretær 
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26/15  
REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING  
 
 
Vedtak: 
 
Utarbeidet utkast vedtas som revidert Reglement for finansforvaltning for Frøya kommune fra 
26.03.2015. 
 
Enstemmig.     
 
Forslag til vedtak: 
 
Utarbeidet utkast vedtas som revidert Reglement for finansforvaltning for Frøya kommune fra 26.03.2015. 
 
  
27/15  
TILSTANDSRAPPORT OPPVEKST OG OPPVEKSTDEBATT 2014  
 
  
Vedtak: 
 
Kommunestyret tar tilstandsrapport oppvekst og oppvekstdebatt 2014 til orientering. 
 
Enstemmig 
 
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
Kommunestyret tar tilstandsrapport oppvekst og oppvekstdebatt 2014 til orientering. 
 
Enstemmig. 
 
  
28/15  
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 26.02.15  
 
 
Vedtak: 
 
Protokoll fra møte 26.02.15 godkjennes med endring i sak 28/15 avstemming, som framlagt. 
 
Enstemmig. 
 
Forslag til vedtak: 
 
Protokoll fra møte 26.02.15 godkjennes som framlagt. 
 
  
29/15  
REGULERINGSPLAN - SETRA OG STRØMSHOLMEN  
 
 
Vedtak: 
 
1. Frøya kommune egengodkjenner reguleringsplanen for Setra og Strømsholmen med bestemmelser 

datert 16.05.2014, planbeskrivelse datert 22.05.2014 og plankart datert 21.05.2014 med forbehold om 
at planen rettes opp etter løsningsforslag for merknadene. Antall naust på 20 stk. opprettholdes. 

2. Vedtaket fattes i medhold av PBL § 12-14. 
 
Enstemmig 
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Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Frøya kommune egengodkjenner reguleringsplanen for Setra og Strømsholmen med bestemmelser datert 

16.05.2014, planbeskrivelse datert 22.05.2014 og plankart datert 21.05.2014 med forbehold om at planen 
rettes opp etter løsningsforslag for merknadene. Antall naust på 20 stk. opprettholdes. 

2. Vedtaket fattes i medhold av PBL § 12-14. 
 
Enstemmig. 
 
  
30/15  
DELTAKELSE I TRONDHEIM HAVN  
 
 
Vedtak: 
 
1. Frøya kommune trer inn som deltaker i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn IKS» 

med gyldighet fra 1. januar 2016, med tinginnskudd som beskrevet i selskapets brev 21.01.2015. 
2. Frøya kommune godkjenner fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale og instruks for 

valgkomiteen for Trondheim Havn IKS. 
Frøya kommune er kjent med underliggende eieravtale fra selskapssammenslutningen fra 
01.01.2013. 

3. Kommunestyret delegerer myndighet, som etter havne- og farvannsloven tilligger kommunen, til 
Trondheim Havn IKS, jfr. Lov om havner og farvann av 17.04.2009 §10. 

4. Frøya kommune oppnevner 1 representant og minst 1 vararepresentant i selskapets 
representantskap. 

 
Enstemmig. 
 
Kommunestyrets behandling i møte 26.03.15 
 
Ordfører Berit Flåmo ba om vurdering av sin habilitet da hun er ansatt i Trondheim havn. 
Ordfører Berit Flåmo ble enstemmeig kjent innhabil i sakens behandling. 
 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Frøya kommune trer inn som deltaker i det interkommunale havneselskapet «Trondheim Havn IKS» med 

gyldighet fra 1. januar 2016, med tinginnskudd som beskrevet i selskapets brev 21.01.2015. 
2. Frøya kommune godkjenner fremlagt forslag til oppdatert selskapsavtale og instruks for valgkomiteen for 

Trondheim Havn IKS. Frøya kommune er kjent med underliggende eieravtale fra 
selskapssammenslutningen fra 01.01.2013. 

3. Kommunestyret delegerer myndighet, som etter havne- og farvannsloven tilligger kommunen, til 
Trondheim Havn IKS, jfr. Lov om havner og farvann av 17.04.2009 §10. 

4. Frøya kommune oppnevner 1 representant og minst 1 vararepresentant i selskapets representantskap. 
 
Enstemmig. 
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31/15  
KOMMUNEREFORMEN 2016  
 
 
Vedtak: 
 
1. Hitra kommune er fortsatt det naturlige førstevalget når det gjelder utredning av en 

sammenslåing. Med fremskrevet økende befolkning i begge kommunene, anser vi basert på det vi vet 
i dag, at en sammenslåing med Hitra kommune vil kunne anses som stort nok.  

2. Kommunestyret ønsker fortsatt å opprettholde alternativet Hitra kommune sammen med Fosen-
kommunene.  

3. Frøya kommune vil fremover være åpen for henvendelser fra evt andre kommuner. 
4. Som et siste alternativ kan også Frøya kommune fortsatt bli stående som egen en kommune etter 

sammenslåingen. Dette kan komme som et resultat av andre kommuners retningsvalg, eller som et 
resultat av at utredningsarbeidet sammen med oppgavefordelingen fra Regjeringen tilsier at dette er 
best for Frøya kommunes innbyggere.  

5. Styringsgruppa har mandat, underveis i prosessen, å gjøre prioriteringer i forhold til hvilke 
alternativ kommunen jobber videre med.  

6. Frem til kommunestyret skal gjøre endelig vedtak i denne saken er det viktig at administrasjonen 
gjør en konsekvensanalyse for alle tjenesteområder, næringsutvikling, samferdsel, infrastruktur og 
demokrati. Vi ønsker et best mulig faktagrunnlag for de prosesser vi eventuelt setter i gang. 
Utredninger bør i størst mulig utstrekning gjennomføre felles for de kommunene som har besluttet å 
vurdere sammenslåing med hverandre. Kommunen har stort behov for kunnskap om fremtidig 
regionalt nivå, oppgavefordeling og fremtidige inntektsmodeller.  

7. Administrasjonen må starte arbeidet med en innbyggerundersøkelse i løpet av våren 2015.  
 
Vedtatt med 11 mot 10 stemmer. 
 
Kommunestyrets behandling i møte 26.03.15: 
 
Sp, Frp, V og Sv fremmet følgende forslag til vedtak: 

 
1. Hitra kommune er fortsatt det naturlige førstevalget når det gjelder utredning av en sammenslåing. Med 

fremskrevet økende befolkning i begge kommunene, anser vi basert på det vi vet i dag, at en sammenslåing 
med Hitra kommune vil kunne anses som stort nok.  

2. Frøya kommune vil fremover være åpen for henvendelser fra evt andre kommuner.  
3. Som et siste alternativ kan også Frøya kommune fortsatt bli stående som egen en kommune etter 

sammenslåingen. Dette kan komme som et resultat av andre kommuners retningsvalg, eller som et resultat 
av at utredningsarbeidet sammen med oppgavefordelingen fra Regjeringen tilsier at dette er best for Frøya 
kommunes innbyggere.   

4. Styringsgruppa har mandat, underveis i prosessen, å gjøre prioriteringer i forhold til hvilke alternativ 
kommunen jobber videre med.   

5. Frem til kommunestyret skal gjøre endelig vedtak i denne saken er det viktig at administrasjonen gjør en 
konsekvensanalyse for alle tjenesteområder, næringsutvikling, samferdsel, infrastruktur og demokrati. Vi 
ønsker et best mulig faktagrunnlag for de prosesser vi eventuelt setter i gang. Utredninger bør i størst mulig 
utstrekning gjennomføre felles for de kommunene som har besluttet å vurdere sammenslåing med 
hverandre. Kommunen har stort behov for kunnskap om fremtidig regionalt nivå, oppgavefordeling og 
fremtidige inntektsmodeller. 

6. Administrasjonen må starte arbeidet med en innbyggerundersøkelse i løpet av våren 2015.  
 

Votering:  
Forslag til vedtak:  Vedtatt med 11 mot 10 stemmer avgitt fra Sp, Frp, V og Sv. 
Forslag fra Sp, Frp, V og Sv:  Falt med 10 mot 11 stemmer.  
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Forslag til vedtak: 
 
1. Hitra kommune er fortsatt det naturlige førstevalget når det gjelder utredning av en sammenslåing. Med 

fremskrevet økende befolkning i begge kommunene, anser vi basert på det vi vet i dag, at en sammenslåing 
med Hitra kommune vil kunne anses som stort nok.  

2. Kommunestyret ønsker fortsatt å opprettholde alternativet Hitra kommune sammen med Fosen-
kommunene.  

3. Frøya kommune vil fremover være åpen for henvendelser fra evt andre kommuner. 
4. Som et siste alternativ kan også Frøya kommune fortsatt bli stående som egen en kommune etter 

sammenslåingen. Dette kan komme som et resultat av andre kommuners retningsvalg, eller som et resultat 
av at utredningsarbeidet sammen med oppgavefordelingen fra Regjeringen tilsier at dette er best for Frøya 
kommunes innbyggere.  

5. Styringsgruppa har mandat, underveis i prosessen, å gjøre prioriteringer i forhold til hvilke alternativ 
kommunen jobber videre med.  

6. Frem til kommunestyret skal gjøre endelig vedtak i denne saken er det viktig at administrasjonen gjør en 
konsekvensanalyse for alle tjenesteområder, næringsutvikling, samferdsel, infrastruktur og demokrati. Vi 
ønsker et best mulig faktagrunnlag for de prosesser vi eventuelt setter i gang. Utredninger bør i størst mulig 
utstrekning gjennomføre felles for de kommunene som har besluttet å vurdere sammenslåing med 
hverandre. Kommunen har stort behov for kunnskap om fremtidig regionalt nivå, oppgavefordeling og 
fremtidige inntektsmodeller.  

7. Administrasjonen må starte arbeidet med en innbyggerundersøkelse i løpet av våren 2015.  
 
  
32/15  
FRILUFTLIVETS ÅR KOMMUNE  
 
 
Vedtak: 
 

1. Frøya kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi friluftsliv 
økt oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av 
befolkningen. 

 
Kommunen vil: 
• Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År. 
• Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. 
• Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring. 
• Satse på stien som aktivitetsanlegg. 
• Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid. 
• Arrangere Ordførerens tur; - åpen tur med Ordføreren som turleder. 
• Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen. 
 

2. Frøya kommune oppnevner en arbeidsgruppe bestående av: 
a. 2 representanter fra kommunestyre 
b. 2 representanter fra administrasjon 
c. 2 representanter fra frivillige organisasjoner 

 
Arbeidsgruppas mandat er: 
• Oppfølging av punktene i vedtaket 
• Delegert myndighet til å kåre kommunens mest attraktive friluftsområde  

 
Forslag til representanter fra kommunestyret: 
Ordføreren 
Opposisjonsleder 
 
Enstemmig 
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Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 

1. Frøya kommune vil støtte opp om Friluftslivets År 2015 og arbeide for målene om å gi friluftsliv økt 
oppmerksomhet og varige resultater i form av økt deltakelse i friluftsliv i alle deler av befolkningen. 

 
Kommunen vil: 
• Støtte opp om lokale arrangement og aktiviteter i Friluftslivets År. 
• Vektlegge hensyn til friluftsliv i kommunens planarbeid. 
• Stimulere kommunens barnehager og skoler til å bruke naturen til leik og læring. 
• Satse på stien som aktivitetsanlegg. 
• Bruke friluftsliv som et positivt virkemiddel i kommunens folkehelsearbeid. 
• Arrangere Ordførerens tur; - åpen tur med Ordføreren som turleder. 
• Stille opp til bålsamtale eller annet møte med friluftsorganisasjonene i kommunen. 
 

2. Frøya kommune oppnevner en arbeidsgruppe bestående av: 
a. 2 representanter fra kommunestyre 
b. 2 representanter fra administrasjon 
c. 2 representanter fra frivillige organisasjoner 

 
Arbeidsgruppas mandat er: 
• Oppfølging av punktene i vedtaket 
• Delegert myndighet til å kåre kommunens mest attraktive friluftsområde  

 
Forslag til representanter fra kommunestyret: 
Ordføreren 
Opposisjonsleder 
 
Enstemmig 
 
  
33/15  
RÅDMANNENS ORIENTERING  
 
 
Regnskap og økonomisituasjonen:  
Regnskapet er til revisor for godkjenning.  God avkastning på fond gjør at regnskapet for 2014 ikke går i minus.   
Vil komme tilbake med mer informasjon etter hvert. Det skal være en grundig vurdering av alle utgifter. 
Repr. Eli Ann Karlsen: Stilte spørsmål om drift /kursing osv.  
Rådmannens svar: Hver enkelt sak skal vurderes av Rådmannen. 
  
Repr. Aleksander Søreng: Hvordan går det med prosjektet Nav skulle starte når Varden ble nedlagt.   
Repr. Helge Borgen (medlem avfelles nemnd for Frøya og Hitra): Det er satt på vent til det er kommet 
avklaringer rundt økonomi. 
Rådmannen: Det er bevilget en engangssum, men ikke driftsmidler. 
  
 
34/15  
ORDFØRERENS ORIENTERING  
 
 
• Prosjektet ”Kysten er klar” er avsluttet og det vil komme en rapport som skal opp til Kommunestyret enten 

som orientering eller som sak når den er ferdig. 
• Fiskeridirektøren har lagt ut en rapport om fremtidig struktur innenfor fiskeriderektoratet. Der det foreslås 

at kontoret på Sistranda nedlegges Ordføreren lager uttalelse til saken. 
• Uttalelse fra Hitra kommune ang asfaltering. Ordfører Berit Flåmo vil støtter den. 
• Sarepta. Forhandlinger pågår. 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Beathe Sandvik Meland Arkiv: G09  
Arkivsaksnr.: 15/549    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 
Kommunestyret 
 
 
HELSE- OG OMSORGSTJENESTEN I FRØYA 

- Ståstedsrapporter 
  - Valg av fokusområder 2015-2016  
 - Debatt 
 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Frøya kommunestyre tar ståstedsrapportene fra de ulike avdelingene til orientering 
2. Frøya kommunestyre vedtar fokusområder for 2015-2016 som vist i tabell 2 i 

saksopplysningene. 
3. Politiske mål som fremkommer av debatten, legges frem for hovedutvalg for drift for 

godkjenning. 
 
 
Vedlegg: 
 
Ståstedsrapport 2014- Institusjon  
Ståstedsrapport 2014- Hjemmetjenesten 
Ståstedsrapport 2014- Helsestasjonen 
Kostra-tall – kommunebarometeret 2015 
Virksomhetens årsmelding for 2014- PLO 
Virksomhetens årsmelding for 2014- fam/helse 
KLF årshjul 2015-2016 
 
Saksopplysninger:   
 
Rammeområdet helse og omsorg på Frøya består i 2015 av 3 virksomheter, disse er: 
 

• Virksomheten pleie og omsorg (PLO)– som består av Frøya sykehjem, hjemmesykepleie og 
hjemmehjelp, heldøgns omsorgsbolig, BPA tjenester og tjenester i andre boliger 

• Virksomheten funksjonshemmede (FH) - som består av boligtjeneste for personer med 
særskilt behov, kafeen og dagsentrene på Kysthaven, arbeidssenter, samt tilbudet til øvrige 
hjemmeboende barn, unge og voksne med særskilte behov 

• Virksomheten familie, helse og rehabilitering (FHR)– som består av helsestasjonen, jordmor, 
åpen barnehage, legekontor og legevakt, psykisk helse, voksenopplæring, ergo- og 
fysioterapi- og hjelpemiddeltjenester. 



Kommunen har etablert følgende interkommunale samarbeid innenfor helse og omsorgstjenestene: 
o Forvaltningskontoret (Hitra vertskommune) 
o Livsstil og mestringstilbudet (Hitra vertskommune) 
o Jordmor (Frøya vertskommune) 
o Psykisk helse (Frøya vertskommune) 
o Legevakt (ansvar annenhver uke Hitra/Frøya, Orkdal (LIO) på natt) 
o Kompetanseutvikler (Frøya vertskommune) 
o Folkehelsekoordinator (Frøya vertskommune) 

 
Oppsummert er dette rammeområdet stort, komplekst og leverer tjenester til de fleste av kommunens 
innbyggere. 
 
Sykefravær 2014 
 

Avdeling Kommunen 
totalt 

PLO totalt Fam/helse 
totalt 

Øvergården Moa Korttid/hjbasert 

Sykedager totalt 8,5 10,2 6,4 7,7 9,6 10,3 

Korttid (1-16d) 1,3 1,6 1,0 1,0 1,2 1,7 

Langtid (56 d) 4,9 5,5 3,6 4,6 6,9 5,5 

 
Sykefraværet i helse og omsorgstjenesten er 10,2 % noe som er lavt sett på landsbasis (11,48 i 2013) 

men fremdeles for høyt. Likheten for alle avdelinger er at det er langtidsfraværet som er høyt. Mye 
skyldes muskel og skjelettplager. Sykefraværsjobbing har høy fokus, og det jobbes godt med 
sykefraværet på alle avdelingene. Men, vi har fremdeles en vei å gå ift nærvær. Vi ser liten bruk av 
utvidet egenmeldingsdager. Tjenesten opplever fremdeles en stor grad av sykemeldinger, også 
innenfor egenmeldingsperioden. Her må det en kulturendring til. NAV arbeidslivssenter er en god, 
og viktig samarbeidspart i sykefraværsarbeidet. Tjenesten anser dette så viktig å jobbe med, at det er 
lagt inn som et eget fokusområde for neste år «tjenesteutvikling» 
 
Utvalgte nøkkeltall fra Frøya– hentet fra kommunebarometert 2014 (KOSTRA-tall) 
 
Eldreomsorg:  
Statistikken viser at andel ansatte med fagutdanning falt litt i fjor, men at kommunen ligger godt over 
normalen. Tiden med lege og fysioterapeut på sykehjem var omtrent uendret i fjor. Frøya ligger langt 
etter her. Det er viktig å påpeke at dette gjelder kun fysioterapi, ikke lege i sykehjem. Kommunen har 
litt få årsverk innen geriatrisk sykepleie og ergoterapi, ifølge registertall. En høy andel av de over 80 
som får tjenester, er på sykehjem. Dette har sammenheng med at kommunen har sykehjems som 
boform,- noe som flere kommuner går bort ifra. Målt mot hvor mange over 80 som faktisk bor på 
sykehjem, har kommunen en middels andel plasser avsatt til demente (18 plasser). Dødeligheten er 
litt høyere enn i en typisk kommune. Dette er en usikker, men mulig indikator på de gamles 
helsetilstand. Andelen gamle med tjenester og stort omsorgsbehov er lav. Det nøkkeltallet kan 
indikere at terskelen for å få tjenester er lavere enn normalen. Dette har sammenheng med at Frøya 
allerede er inne i «eldrebølgen» og har ikke en forventet ny eldrebølge før mot 2040.  
 
Et opphold på korttidsplass varer i omtrent en måned – det er ganske lenge. Kommunen har oppgitt 
at den ikke har noen enerom med moderne standard. Dette er feilrapportert,- kommunen har 57 rom, 
av disse 4 dbl rom. Standard på rommene kan diskuteres, sykehjemmet vårt er tross alt 30 år, og flere 
av rommene deler bad. Andelen over 80 år som bor hjemme og har trygghetsalarm, er omtrent som 
landsgjennomsnittet (38 prosent). Kommunen har ikke gjennomført brukerundersøkelser de siste 
årene, dette vil bli gjort høsten 2015. 
 
Statistikken viser at kommunen har sterk årsverksinnsats og høye driftsutgifter pr tjenestemottaker.  



Dette skyldes flere forhold- bl.a  øyrekka,-  her er det store avstander for helse og omsorgstjenestene 
å betjene. Dette er utfordrende både kapasitetsmessig og rekrutteringsmessig. Kommunen prøver nå 
ut et prosjekt i 3 år «skjærgårdssykepleier»  En annen forklaring er at andel innbyggere med 
utviklingshemming er 49 % høyrer enn landet for øvrig, og at kommunen akkurat nå har en 
eldrebefolkning som ligger over landsgjennomsnittet. 
 
Helse: 
Legedekningen var omtrent uendret i fjor, den er noe bedre enn landsgjennomsnittet. Fastlegelisten 
er nærmest helt full (3 % ledige plasser). Her har kommunen nå tatt grep, og ansetter i disse dager en 
ny fastlege. Kommunen har svært lav dekning av helsesøster, dette er bekymringsfullt da dette er et 
satsningsområde nasjonalt sett. Omfanget av psykiatrisk sykepleie er meget godt.  
Den samlete medisinbruken blant innbyggerne er meget lav. Av de tre spesifikke kategoriene som er 
tatt med i barometeret, viser en meget høy bruk av diabetesmedisin. Dette stemmer med 
folkehelsebarometeret. Det er litt færre innleggelser på sykehus fra Frøya enn fra normalkommunen. 
Dette kan indikere på en god forebyggende lege -og pleie og omsorgstjeneste.  Alle elever hadde 
helseundersøkelse innen utgangen av 1. skoletrinn. Drøyt fire av fem nyfødte hadde hjemmebesøk 
innen to uker i fjor. 
 
Oppsummert bekrefter kommunebarometeret/kostratallene det vi allerede vet, gjennom 
styringsdialogen, rapport om morgendagens omsorg og folkehelsebarometeret for Frøya. 
 
Kvalitetsløft Frøya (KLF) 
 
KLF er et årlig rullerende program for utvikling og kvalitetssikring av brukerrelaterte tjenester. 
Virksomhetene konsentrerer forbedringsarbeidet mot vesentlige innsatsfaktorer (fokusområder) 
innenfor deres kjerneområde, kombinert med en gjennomgående refleksjon knyttet til planlegging, 
status og oppfølging. Forbedringsarbeidet følger to årshjul med felles utgangspunkt og 
berøringspunkter underveis. Årshjulene håndterer både politiske og administrative målsettinger, og 
virksomhetenes egenvurderinger knyttet til egen praksis med utgangspunkt i såkalte 
vurderingsområder.  
 
Styringsdialog er et helt sentralt element i systemet. Her møter en vel forberedt rådmann 
virksomhetsleder og ansatte. Etter styringsdialogen utarbeider rådmannen en tilstandsrapport for 
rammeområdet generelt og for virksomheten spesielt. Rapporten skal inneholde 

 
 

•  

•     Ståstedsrapport med utgangspunkt i    
virksomhetsanalyser og styringsdialog (vedlagt) 

• Status/evaluering av politiske mål  
 

 
 
 
 
 
 

 Dette danner så grunnlaget for en debatt i kommunestyret der kommunestyret fastsetter 
fokusområder for videreutvikling av tjenesteområdet/tjenesteområdene med tilhørende 
politiske føringer (mål).  Et tjenesteområde skal tilsammen ha 3 fokusområder, 1 for 



kvalitetssikring (obligatorisk) og 2 for utvikling (valgbare). Det kan tilsammen innarbeides 9 
politiske mål for de tre fokusområdene tilsammen (for hvert tjenesteområde).  
 

 Rådmannen vil i etterkant av temadebatten innarbeide kommunestyrets vedtak 
om fokusområder og mål i KLF-systemet (Kvalitetsløft Frøya), og legge dette fram for 
hovedutvalg for drift til godkjenning. 

Styringsdialoger 
 
For første gang har nå rådmann gjennomført styringsdialoger i helse og omsorgstjenesten i Frøya 
kommune. Disse ble gjennomført i perioden januar – mars 2015. Dette har derfor vært et «prøveår» 
både for virksomhetene og for rådmann i så henseende.  
 
Formålet med styringsdialogen er en åpen dialog med ledere og ansatte om utvikling og 
kvalitetsstyring, med 2 fokus: NÅTID og FREMTID.  
 
Det er foretatt styringsdialog i 6 «underavdelinger» innenfor de 3 virksomhetene. Heretter kalt 
avdelinger: 

• Helsestasjonen,  
• Psykisk helsearbeid, 
• Beinskardet omsorgsbolig,  
• Frøya sykehjem,  
• Hjemmetjenesten (hjemmesykepleien), 
• Funksjonshemmede – Øvergården/Moa 

Opprinnelig var også legetjenesten satt opp som egen avdeling, men etter drøfting med legene ble det 
besluttet at legekontoret ikke defineres som egen avdeling i kvalitetsløftet, men at legene bidrar der 
de har kommunale oppgaver -som på helsestasjonen og på sykehjemmet.  
 
Rådmannens erfaring etter styringsdialogen med de ansatte er udelt positiv. Det har vært et 
overordnet mål i seg selv for rådmannen å møte de ansatte som har «skoene på» og som leverer 
direkte tjenester til kommunens innbyggere, hver dag. I alle avdelingene har rådmannen truffet kloke 
ansatte med hjerte for faget, og med et ønske om å være med i utviklingen av kommunens helse og 
omsorgstjenester. 
 
Da dette var den første styringsdialogen, valgte rådmannen å fokusere samtalen mest på 
«internkontroll/internpleie» - hvordan er det med de ansatte i hverdagen, hvordan opplever de dagene 
sine, og hva mener de om tjenestene de yter til brukerne. For så i slutten av samtalen dreie mer over 
på utviklingsområdene til tjenestene, og utfordret de ansatte på følgende problemstilling: «hvis du i 
dag leverer tjenester som er best i verden, hva må du gjøre i dag for også bli best i morgen»? Derfor 
vises det av ståstedsrapportene (vedlagt) at det i år valgt å rapportere mest innenfor fokusområdet 
internkontroll. 
 
Rådmannens overordnede opplevelse etter alle styringsdialogene kan oppsummeres slik: 
 
Positivt: 

• Ansatte har det bra på jobb 
• Det utøves mye god ledelse 
• Brukerne trives og har det bra 
• Pårørende er stort sett fornøyd 



Utfordringer: 
 

• Rekruttere og beholde ansatte 
• Sette av tid på avdelingene til faglige refleksjoner og diskusjoner, jobbe med arbeidsmiljøet 

på avdelingen- fokus på oppgaver, kompetanse, organisering, ledelse og drift, roller, ansvar 
og myndighet, forventningsavklaring, holdninger og tjenesteyting, faginnhold og 
arbeidstidsordninger, sykefravær og nærvær. 

• Avklare kommunens oppgaver innenfor området rus/psykiatri – overføring av oppgaver fra 
2.linjetjenesten til 1.linjetjenesten 

• IKT er nevnt som en utfordring innenfor flere avdelinger 

Bygningsmessige utfordringer 

• Sykehjemmet er 30 år – her trengs oppgraderinger/nybygg – dette jobbes det konkret i 
gruppe 1 av «morgendagens omsorg» 

• Diverse etterarbeid på Beinskardet 
• Forefallende arbeid på Øvergården og Moa 

Fokusområder 2014- 2015, og evaluering av disse: 
 
Avdeling 
 

Sykehjem Beinskardet Hj.tjenesten Psyk.helse FH Helsestasjon 

Fokusområde  
2014- 2015 
 

Livsglede-
sykehjem 

Livsglede- 
Sykehjem 

Heltid/deltid Heltid/deltid Heltid/deltid Foreldre-
kompetanse 

Fokusområde 
 2014- 2015 
 

Heltid/deltid Heltid/deltid Hab/rehab Hab/rehab Hab/rehab Samarbeid 

Fokusområde 
2014-2015 

Kvalitetssikring/ 
internkontroll 

Kvalitetssikring
/ 
Internkontroll 

Kvalitetssikring
/ 
internkontroll 

Kvalitetssikring
/ 
Internkontroll 

Kvalitetssikring
/ 
internkontroll 

Kvalitetssikring/ 
internkontroll 

       
Tabell 1 

 
Livsgledesykehjem ble valgt som fokusområde for Frøya sykehjem og Beinskardet. Dette var et 
godt valg, og dette ønsker tjenestene å fortsette å jobbe aktivt med i 2015- 2016.  
 
Heltid/deltid ble valgt som eget fokusområde både innenfor sykehjem, Beinskardet, hjemmetjeneste, 
funksjonshemmede og psykisk helse og en ser en i etterkant at dette ikke er et fokusområde i seg 
selv, mer – mer et virkemiddel enn et mål, derfor vil dette ikke bli foreslått som eget fokusområde 
for 2015- 2016, dette ønskes inn i et nytt fokusområde – tjenesteutvikling, som foreslås for 2015-
2016. 
 
Habilitering /rehabilitering ble valgt som fokusområde både for psykisk helse, hjemmetjeneste og 
funksjonshemmede. Dette området ble for lite spesifikt, og favner «alt» tjenestene jobber med. For 
2015-2016 vil dette bli spisset litt ekstra. I ettertid ser en at avdeling for psykisk helsearbeid må 
legges under egen fane, som en egen avdeling og ikke under hjemmebasert omsorg. Her blir det 
foreslått endringer for 2015-2016 
 
Helsestasjonen traff godt med sine fokusområder, og ønsker å fortsette med disse, nå med en spissing 
av område «samarbeid» slik at dette inngår i jobben som allerede pågår i «morgendagens omsorg» - 
tjenester til barn og unge med spesielle behov og jobben som nå gjøres mot å bli et familiens hus. 
Valg av fokusområder for 2015-2016: 
(Se sammenstilling i tabell 2 for de ulike avdelingenes fokusområder) 
 



• Morgendagens omsorg i Frøya kommune. (KST sak 12/15) Det er satt ned et eget 
utviklingsprosjekt, med grupper som jobber med: 

o Heldøgnsomsorgen 

o Hverdagsrehabilitering og hverdagsmestring 
o Samarbeid med pårørende og frivillige 
o Tjenester til barn og unge med sammensatte behov 

Jobben disse arbeidsgruppene nå gjør, griper inn i alt utviklingsarbeid i helse og omsorgstjenestene, 
og vil derfor naturlig være tjenestenes fokusområder de neste årene. 
 
Kommunen ser en en stor økning i barn og ungdom som sliter, og som trenger hjelp og støtte fra 
kompetente voksne – både fra ansatte i helse og omsorg men også fra oppvekst. Her har kommunen 
en stor oppgave i å ivareta disse barna – på tvers av virksomhetsområdene. Ut fra denne utfordringen 
utformes følgende fokus/satsningsområde: 

 

• Familiens hus 

o Samarbeid/tjenester til barn og unge med sammensatte behov  
o Oppbyggingen av familiens hus 
o Psykisk helse til barn/unge 

 

• Tjenesteutvikling ønskes som eget fokusområde for alle avdelinger. Dette legges inn under 
internkontroll/kvalitetssikring. I dette legges  

o å prioritere tid til faglige refleksjoner og diskusjoner, og  
o å jobbe med arbeidsmiljøet på avdelingen- fokus på oppgaver, kompetanse, 

organisering, ledelse og drift, roller, ansvar og myndighet, forventningsavklaring, 
holdninger og tjenesteyting, faginnhold og arbeidstidsordninger, sykefravær og 
nærvær. 

Funksjonshemmede ønsker å spisse fokusområdet sitt mot   
• Dagaktivitetstilbud for brukergruppen sin.  

 
• Kvalitetssikring og internkontroll er «obligatorisk» og er derfor naturlig med som eget 

fokusområde. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rådmann forslår derfor følgende fokus/utviklingsområder for helse og 
omsorgstjenestene for 2015-2016: 
 
Avdeling Sykehjem Beinskardet Hj.tjenesten Psyk.helse FH Helsestasjon 



 
Fokusområde 
2015- 2016 
 
(valgbart) 

Livsglede- 
sykehjem 

Livsglede- 
Sykehjem 

Morgendagens 
Omsorg 
 
-Utforming av 
heldøgns-
omsorgen 
 

Psykisk helse- 
Barn og unge 

Dagaktiviteter Foreldre-
kompetanse 

Fokusområde 
2015- 2016 
 
 
(valgbart) 

Morgendagens 
omsorg 
 
-Utforming av 
heldøgnsomsorgen 
 
-Frivillighet og 
pårørende-
omsorgen 
 

Morgendagens 
omsorg 
 
-Utforming av 
heldøgns 
Omsorgen 
 
-Frivillighet og 
pårørende- 
Omsorgen 

Morgendagens 
omsorg 
 
-Hverdags-
rehabilitering og 
velferdsteknologi 
 
-Frivillighet og 
pårørende- 
Omsorgen 
 

Familiens hus Familiens hus 
 
-Samarbeid/ 
Tjenester til b/u 
med spesielle 
behov 
 
 
 

Familiens hus 
 
Samarbeid/ 
Tjenester til b/u 
med spesielle 
behov 
 
 

Fokusområde  
2015- 2016 
 
(obligatorisk) 

Kvalitetssikring / 
Internkontroll 
 
Tjenesteutvikling 
 
  

Kvalitets-
sikring  
Internkontroll 
 
Tjeneste-
utvikling 
 

Kvalitetssikring  
Internkontroll 
 
Tjenesteutvikling 
 

Kvalitets-
sikring  
Internkontroll 
 
Tjeneste-
utvikling 
 

Kvalitetssikring  
Internkontroll 
 
Tjenesteutvikling 
 

Kvalitetssikring  
Internkontroll 
 
Tjenesteutvikling 
 

       
Tabell 2   
 
Andre utfordringer 
 
Virksomhetene/avdelingene har nå ønsket seg sine fokusområder. I tillegg til disse kom det - 
gjennom styringsdialogen fram flere forbedringsområder som rådmann på overordnet nivå ønsker å 
sette fokus på: 
 

• Rekruttering: 
o Hvordan rekruttere ungdom til helse og omsorg  

 Vi ser at de «blå» fagene «vinner» kampen/er lønnsvinnere 
 Tenke utradisjonelt? 

 
• Livsstil og folkehelse  - rehabiliteringstjenester: 

o Kommunen har en lite utbygd fysioterapitjeneste, her må en vri på tjenestetilbudet- 
fra behandle til forebygge og rehabilitere,- dette i tråd med kommunen 
folkehelsesatsning og storsatsing på helhetlig idrettspark 

o Frøya kommune har et IK samarbeid med Hitra innenfor livsstil og folkehelse. Dette 
er utvilsomt et veldig godt tilbud, men veldig lite brukt av Frøyværingene. 
Kommunen må spørre seg om dette er et tilbud som bør være i begge kommunene, 
om en skulle tenke å «hente hjem tilbudet» ? 
 

• Tidlig innsats: 
o På tvers av rammeområdene må tjenestene bli flinkere til å samarbeide - tidlig 

innsats- griper inn i alt arbeid som helsestasjonen m.fl jobber med –  
 her må kommunen bli enda flinkere til å se fagfolk på tvers av virksomheter- 

bl.a tenke mer helse/pedagog kompetanse inn i oppvekst- der barna faktisk 
befinner seg. 

 
 
 

• Rusomsorgen/psykiatri: 



o Det er meldt, gjennom samhandlingsreformen en overføring av ansvar og oppgaver 
fra 2.linjetjenesten til kommunen, og kommunen har et stort behov for å starte 
planleggingen av dette. 

 hvordan få til en sømløs tjeneste for disse brukerne, på tvers av flere 
virksomheter?  

 hvordan løse behovet for døgntjeneste 
 utarbeide delplan til helse og omsorgsplan innenfor dette området 

 
• Boliger: 

o Tjenesten ser frem til å få nok hensiktsmessige boliger til brukerne, dette for å lukke 
avvik som i dag finnes bl.a i avlastning av barn 
 

• Bygningsmessig vedlikehold av  
o Sykehjemmet, Øvergården, Moa og Beinskardet 

 Utarbeide plan med tidsfrister  
 

• IKT: 
o Største utfordringen ligger i kapasitet i linjene 
o Fiber helt frem til rådhuset.. 
o hvordan løse 24/7 tilgjengelighet? 

 
 
Vurdering: 
 
Innenfor rammeområdet helse og omsorg jobbes det allerede godt med planleggingen av fremtiden, - 
det er nedsatt grupper som jobber med «morgendagens omsorg» og «administrativ utvikling» i Frøya 
kommune. Det blir spennende å følge dette arbeidet, og høre resultatene og anbefalingene fra 
gruppene i løpet av senhøsten 2015.  
 
Rådmann har i perioden januar- mars 2015 gjennomført styringsdialoger innenfor helse og 
omsorgstjenestene, og kommer med forslag til nye fokus/utviklingsområder for tjenestene for 2015-
2016, som fremstilt i tabell 2 i saksopplysningene. Rådmannen vil i etterkant av temadebatten 
innarbeide kommunestyrets vedtak om fokusområder og mål i KLF-systemet, og legge dette fram for 
hovedutvalg for drift til godkjenning. 
 
Rådmannens oppfatning etter å ha besøkt tjenestene, konstaterer at det leveres gode tjenester til 
brukerne innenfor alle avdelingene, hver dag - og at de ansatte stort sett trives og har det bra på jobb. 
Rådmannen er stolt av dyktige fagfolk som står på, og strekker seg langt for at brukerne skal ha det 
best mulig. 
 
 
 
 
 









































































































































 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Mona Åsen Arkiv: G21  
Arkivsaksnr.: 14/582    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Hovedutvalg for drift 
Kommunestyret 
 
SAMFUNNSMEDISIN - ØKNING AV KOMMUNAL LEGEÅRSVERK I FRØYA 
KOMMUNE  
 
 
Vedtak: 
Forslag til vedtak: 

1. Frøya kommune øker kommunal andel legestillinger med 6 timer per uke, tilsvarende 16 %, 

med virkning fra 01.08.15 

2.  Stillingen skal ha fokus på samfunnsmedisin. 

3. Økningen i utgifter er allerede lagt inn i kommunenes økonomiplan 2015 – 2019. 

 
 
Saksopplysninger: 
 
Saken er behandlet tidligere, i kommunestyret på Frøya med sak nr. 128/14.  
 
Følgende vedtak ble da fattet: 

1. For hver av kommunene Hitra og Frøya økes kommunal andel legestillinger med 6 timer per 

uke, tilsvarende 16 %, - dvs totalt 32 % stilling til sammen for de 2 kommunene, - med 

virkning fra 01.01.15  

2.  Legestillingen skal ha fokus på samfunnsmedisin i begge kommunene.  

3. Frøya kommune settes som vertskommune.  

4. Økningen i utgifter legges inn i kommunenes økonomiplan 2015 – 2019. 5. Som en 

forutsetning for endelig vedtak i hver kommune, er at den andre kommunen gjør et 

likelydende vedtak.  

Nye saksopplysninger: 
 
Saken ble tilsvarende behandlet i kommunestyret på Hitra 18.03.15. Følgende vedtak ble 
fattet: 
 
 
Saksprotokoll i Kommunestyret på Hitra 18.03.2015 
 



Behandling:  

Torfinn Stub fremmet på vegne av flertallsgruppa følgende alternativt pkt. 4:  

Det forutsettes ingen netto utgiftsøkning for Hitra kommune 

 

Det ble votert slik:  

Pkt. 1 – 3, enstemmig og dermed vedtatt  

Pkt. 4 i Helse- og omsorgskomiteens tilrådning, ingen stemmer  

Pkt. 4 fremmet i møtet, enstemmig og dermed vedtatt  

Pkt. 5, enstemmig og dermed vedtatt  

 

Vedtak:  

1. For hver av kommunene Hitra og Frøya økes kommunal andel legestillinger med 6 timer 

per uke, tilsvarende 16 %, - dvs totalt 32 % stilling til sammen for de 2 kommunene, - med 

virkning fra 01.01.15  

2. Legestillingen skal ha fokus på samfunnsmedisin i begge kommunene.  

3. Vertskommune avklares senere gjennom drøftinger mellom kommunene. Søkeres evt. 

preferanse vektlegges.  

4. Det forutsettes ingen netto utgiftsøkning for Hitra kommune.  

5. Som en forutsetning for endelig vedtak i hver kommune, er at den andre kommunen gjør et 

likelydende vedtak. 

 

 Enstemmig. 

 
 
Tidligere saksopplysninger/bakgrunn for saken: 
(sakset fra tidligere saksfremlegg i samme sak) 
 

Frøya kommune har per i dag 120 % kommunal andel legestilling. Dette er fordelt på 

sykehjemmet, skolehelsetjenesten, helsestasjon for ungdom, smittevern og veiledning av 

turnusleger.  Det er i dag liten tid til å drive innenfor området samfunnsmedisin, noe som 

gjør at det er vanskelig å holde fokus på de langsiktige og forbyggende tiltakene innen for 

folkehelsearbeidet. Gjennom en årrekke har fokuset på sykdom blitt privatisert gjennom økt 

vekt på individuelt initiativ og det personlige ansvar for eget liv og helse. Som konsekvens av 

medisinsk spesialisering og teknologi har hovedinteressen i media og blant mange politikere 

kommet til å dreie seg om sykehusene og pasientprioriteringene der. Parallelt med en økt 

fragmentering av kommunehelsetjenesten og en nedgradering av kommunelegens 

ansvarsområde, er det en tendens til å flytte primærhelsetjenestene inn i sykehusene. Dette 

løser imidlertid ikke kommunens ansvar for ivaretakelse av egne innbyggeres behov og 

kunnskapen lokale leger har i forhold til samfunnet deres pasienter lever i. Samfunnsmedisin 

har et særlig ansvar for å medvirke til helhetlige tjenester med god samhandling mellom de 

ulike tjenestene i helsetjenestene, samt styrke helsetjenestens bidrag i et helhetlig 

folkehelsearbeid på alle forvaltningsnivå. 
«Det overordnede mål for samfunnsmedisinsk arbeid er god folkehelse lokalt, nasjonalt og 

internasjonalt. Samfunnsmedisin som fagområde har sin oppmerksomhet rettet mot 

helsetilstanden og levekår i hele eller i grupper av befolkningen. Samfunnsmedisinen tar 

sikte på å identifisere forhold i menneskenes miljø som kan påvirke helsen både positivt og 

negativt; det være seg av biologisk, fysisk, kjemisk, kulturell eller sosial natur. Dette gjøres 

på bakgrunn av klinisk, sosial og evidensbasert kunnskap og erfaring, og ved å erverve seg 

kunnskap om hele populasjoner og definerte grupper. Samfunnsmedisinerne skal levere 



faglig begrunnede innspill i løpende beslutningsprosesser i samfunnet, både til folkevalgte, 

administrative og faglige fora. Samfunnsmedisinsk kunnskap skal gjøres tilgjengelig og kjent 

for beslutningstakere på alle forvaltningsnivå. Samfunnsmedisinsk kompetanse skal påvirke 

utviklingen av strategier og metoder for å fremme tiltak til styrking av folkehelsen.» 

(Målbeskrivelse og gjennomføringsplan for samfunnsmedisin.) 

 

Vurdering: 

Frøya kommune har hatt tilsyn på området folkehelsearbeid i kommunene. Det ble da 

avdekket følgende avvik: 

Kommune sikrer ikke at medisinskfaglig rådgiver i tilstrekkelig grad blir involvert i 

oppgaver etter folkehelseloven. 

Avvike fra følgende myndighetskrav: Lov om folkehelsearbeid i kommunene § 27, jamf. § 30 

Avviket bygger på følgende observasjoner: 

• Tilsynet viser at samfunnsmedisinsk kompetanse i liten grad blir etterspurt for 

medisinskfaglig rådgivning kommunen. 

• Det foreligger ingen behovsprøving av hvordan samfunnsmedisinsk kompetanse skal brukes, 

omfang og tema. 

• Samfunnsmedisinsk kompetanse benyttes ikke i analyse eller bearbeiding av tilgjengelig 

datamateriale. 

For å lukke dette avviket mener rådmannen at det er nødvendig å øke stillingshjemmelen i 

den kommunale legetjenesten med 16 % som er rettet direkte mot området samfunnsmedisin, 

kostnaden for økning av stilling vil være på kr. 143.000,- i årslønn inkludert sosiale avgifter. 

Det er da tenkt utlyst som egen stillingsandel, og ikke lagt til eksisterende oppgaver på de 

leger Frøya kommune har per i dag.» 

 

Vurdering: 
 
Forutsetningen for endelig vedtak var likelydende vedtak i begge kommunene, punkt 4 sak 
128/14. Denne forutsetningen er ikke oppfylt. Hitra sitt vedtak er ulikt Frøya sitt vedtak. 
Derfor legger rådmannen frem saken på nytt, med ny innstilling. 
 
Rådmannen tilrår derfor å oppretter stillingen som en kommunal stilling kun for Frøya 
kommune. 
 
 
 
 
 



 
 

SAKSFRAMLEGG 
 
Saksbehandler:  Jan Otto Fredagsvik Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 14/1371    

 
Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 
Kommunestyret 
 
 
HELHETLIG IDRETTSPARK  
 
 
Forslag til vedtak: 
Formannskapets innstilling til kommunestyret: 
 
1. Frøya kommunestyre viser til forprosjekt for Helhetlig Idrettspark, utarbeidet av Pir Arkitekter og 

presentert for formannskapet 30.09.2014. Videre vises til FSK-sak 187/14 og 202/14, og til KS-sak 

03/15. 

2. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av fotballhall vest/nordvest 

for Sistranda Idrettspark («Golan»), og vedtar å bevilge kr. 10.000.000 – ti millioner kroner – til 

prosjektet, beskrevet som alternativ 1.  Dette under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på 

plass. Bevilgningen tas fra ubundet investeringsfond – vederlag for grønne konsesjoner. 

3. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av tilrettelegging for 

sjøsport på Sistranda. Frøya kommunestyre vedtar å bevilge inntil kr. 400.000 til prosjektet. Dette 

under forutsetning av at øvrig finansiering kommer på plass. Bevilgningen tas fra ubundet 

investeringsfond – vederlag for grønne konsesjoner. 

4. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag og finansiering av sti fra Sistranda 

Idrettsplass til «steinalderplassen» vest for Hamarvatnet (Vavika). Frøya kommunestyre bevilger 

kr. 100.000 til prosjektet, under forutsetning av at øvrig finansiering oppnås. Bevilgningen tas fra 

ubundet investeringsfond – vederlag for grønne konsesjoner. 

5. Frøya kommunestyre viser til fremlagt kostnadsoverslag for oppgradering/opprusting av 

uteområdene ved skolene på Sistranda, herunder også Frøya VG-skole.  Frøya kommunestyre 

bevilger kr. 600.000 til prosjektet, under forutsetning av at øvrig finansiering oppnås.  

Bevilgningen tas fra ubundet investeringsfond – vederlag for grønne konsesjoner. 

6. Kommunestyret ber rådmannen følge opp skisserte planer for et treningsstudio som en del av 

Frøyahallen. 

7. Kommunestyret ber rådmannen stifte et aksjeselskap som skal stå som eier av fotballhallen. 

8. Kommunestyret ber rådmannen etablere et selskap/en organisasjon som i samarbeid med aktuelle 

partnere  skal utvikle og selge «opplevelsespakker» med forskjellige treningsalternativer krydret 

med opplevelser til lands og over/under vann. 

9. Kommunestyret ber rådmannen engasjere byggeleder for Frøyahallen og den nye fotballbanen. 

10. Tiltakene i delprosjektene «Marka» og «Sjø- og vannsport» og tiltak i de andre delprosjektene som 

ikke allerede er inne i «Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv og anleggsutvikling i 

Frøya kommune», legges inn. 

11. Kommunestyret ber rådmannen involvere Hitra kommune og idretten på Hitra i planene for 

fotballhall 

Vedtatt. 

 
 
Vedlegg: 



 
Kart og tegninger 
 
Saksopplysninger:   
 
Historikk 
Tanken om en helhetlig idrettspark ble første gang konkretisert gjennom et flertallsvedtak i Formannskapet i 
november 2013 under behandlingen av budsjettet for 2014:  
Med Idrettsrådets anleggsplan som utgangspunkt bevilges 250.000 kroner til et forprosjekt for Golan. 

Forprosjektet skal danne grunnlaget for bl.a. søknad om spillemidler. Samtidig nedsettes det en gruppe som ser 

på mulighetene for å utvikle en helhetlig idrettspark knyttet til Frøyahallen og skolen. 

Siden har det gått slag i slag: 
• 17. mars 2014 :  Forprosjektet legges ut på Doffin.  Pir arkitekter får oppdraget. 

• 30. september 2014:  Pir arkitekter presenterer forprosjektet i FSK. 

• 3.november 2014:   Åpent møte i kulturhuset der forprosjektet presenteres. 

• 4.november 2014:   Vedtak i FSK: 

1. Formannskapet viser til utredningen Helhetlig idrettspark på Sistranda og ser at  utredningen peker på ulike 

løsninger i forhold til omfang og rekkefølge på utbyggingen.  

2.Formannskapet ser at prosjektet kan deles i ulike faser og deler. For å sikre et godt og bredest mulig 

eierforhold til prosjektet og sikkerhet for at de riktige prioriteringer blir gjort, må alle berørte parter involveres 

i det videre arbeidet. 

 3.Idrettsrådet i Frøya må fortsatt ha en sentral rolle i det videre arbeidet. 

 4. Formannskapet ber rådmannen – i nært samarbeid med idrettsrådet – fremme ei ny sak  for formannskapet 

der følgende vektlegges:  

¤ En prosjektorganisering som ivaretar bred delaktighet fra alle berørte parter.  Rådmannen bør her 

se på hvordan utbyggingen av skisenteret Knyken i Orkdal er organisert. 

¤ En avklaring på hvilke offentlige tilskudd til utbyggingen som kan forventes.  
 

• 2.desember 2014:  Formannskapet bestiller sak til rådmannen gjennom slik vedtak i behandlingen av 
budsjettet for 2015:  

Satsningen på helhetlig idrettspark er viktig for alle aldersgrupper. Spesielt i lys av å ta vare på folkehelsa vår. 

Vi ber om at rådmann får fremmet en søknad innen søknadsfristen på spillemidler. Fremdrift og finansiering i 

forhold til prosjektet er ikke kommer så langt at bevilgninger foreløpig er aktuelt å ta inn. 

• 13/14.nov. 2014: Vedtak i FSK: 

1. Formannskapet tar til etterretning rådmannens forslag til organisering av arbeidet med Helhetlig 

idrettspark, Sistranda.  

2. Det utarbeides søknader om tilskudd fra tippemidlene til bygging av basishall, utskifting av banedekket, 

ombygging av garderober og eventuelt utleielokale for MaxTrim som tilbygg til Frøyahallen, jfr. 

utredningen fra PIR Arkitekter. Søknaden sendes innen 15.januar 2015.  

3. Det utarbeides søknader om økonomisk støtte til bygging av fotballhall på Sistranda Idrettsplass (Golan). 

Det utredes forskjellige alternativer for størrelsen på hallen og dermed også alternative 

finansieringsordninger. Avklaringer innen 1.april 2015.  

4. Det utarbeides søknader for ombygging/endring av uteområdene rundt Sistranda skole. Dette bør 

samordnes med planene om endringer av uteområdet i sentrumsområdet, og eventuelt gjennomføres som 

ett prosjekt. Avklaringer innen 1.april 2015. 

5. Spørsmålet om tilrettelegging for aktiviteter i marka utredes og det fremmes søknad om støtte.  Avklaringer 

innen 1.april 2015.  

6. Spørsmålet om tilrettelegging for sjøaktiviteter utredes og det fremmes søknader om økonomisk støtte. 

Avklaringer innen 1.april 2015. 

7.   Formannskapet ber om at selskapsform utredes. 

• 11.desember 2014:      Kommunestyret slutter seg til vedtaket 

• 15.januar 2015:    Vedtak i kommunestyret: 

Kommunestyret bevilger 18.000.000- til etableringen av første del av Helhetlig idrettspark. Dette finansieres 

gjennom låneopptak, spillemidler, sponsormidler samt dugnadsinnsats. Dette dekker utgifter til bygging av 

basishall, nye garderober og sekretariat og utskifting av banedekket i eksisterende hall. Dette beløpet vil også 

dekke prosjektledelses utgifter på ca 50.000.- til befaringer på ulike anlegg i Norge. Vedtatt med 17 mot 1 

stemme. 

 



 
Framdriftsplan HELHETLIG IDRETTSPARK 
Arbeidet med prosjektet Helhetlig idrettspark på Sistranda er nå godt i gang. Prosjektet er delt inn i 5 
forskjellige delprosjekter: 

1. Ombygging/påbygging idrettshallen 
2. Fotballhall ved «Golan» 
3. Uteområdene rundt skolene 
4. Marka-området 
5. Sjø- og vannsport 

Prosjektorganisering  
Under de forskjellige delprosjektene er det opprettet brukergrupper. Disse brukergruppene skal sikre at de 
forskjellige brukerinteressene blir ivaretatt underveis i planlegging og bygging. 
 

 
Befaringer 
Alle brukergruppene har foretatt befaringer. Brukergruppa for fotballhall hadde befaring i Melhus, Trondheim 
og Orkdal 6.februar, der det ble sett på 7-hall fotball, 11-hall fotball, basishall og klatrehall.  
 
Ombygging/påbygging av Frøyahallen (Idrettshallen) 
Her vises til K-sak 03.15. Det er vedtatt et låneopptak på kr. 18.000.000. Det påregnes tippemidler og 
programutviklingsmidler med inntil kr. 8.500.000. 
Treningsstudio vil komme som et eventuelt byggetrinn 2 når avtale med leietaker er klar. 
Frøyahallen ble åpnet i 1997 og kan se tilbake på 18 svært aktive år. Flerbrukshallen har vært  «sprengt» av 
aktiviteter som  handball, fotball, turn, Taek-won- do, volleyball, basketball m.fl. Nå er tiden inne til både å 
renovere og utvide. Det er derfor igangsatt et arbeid med å  

• skifte dekke i flerbrukshallen 
• bygge lager og nye garderober 
• bygge basishall, stor 30m x 23 m 

Dette har en kostnadsramme på ca. kr. 20.000.000, som tenkes finansiert slik: 
• Frøya kommune:     kr. 8.000.000  

• Spillemidler, ordinære:    kr. 4.500.000 

• Spillemidler, programutv.:    Kr. 4.000.000 

• Andre/dugnad     kr. 3.500.000 
________________________________________________________ 

Formannskap/kommunestyre 

Byggekomite 



• SUM:      kr.       20.000.000 

Arbeidet påbegynnes i sommer med utskifting av dekke i flerbrukshallen, mens det øvrige arbeidet starter til 
høsten. Prosjektet er foreløpig finansiert gjennom et byggelån fra Frøya kommune. Det er søkt om tippemidler 
og såkalte programmidler. 
 
Fotballhall 
Det er sett på forskjellige hall-typer og størrelser.  Det tilrås en 11-hall m/6 garderober, styrketreningsrom og to 
sosiale rom. Videre tas klatrehall inn i prosjektet og plasseres slik at garderober kan benyttes også av disse 
brukerne. Det er ikke tatt endelig standpunkt til hva som bør gjøres med nåværende fotballbane (Golan). 
Følgende alternativer er diskutert: 

• Banen rehabiliteres og beholdes som naturgressbane 
• Det legges kunstgress på hele banen 
• Den ene halvdelen beholdes med naturgress/evt. kunstgress, mens den andre halvdelen blir 

parkeringsplass 

Det er etablert kontakt med grunneier, som er villig til å selge tomt for hallen. 
Nedenfor listes det opp alternative «pakker» for fotballhallen : 
ALT 1. INKLUDERER KLATREHALL. 

• 11-hall, levert på opparbeidet grunn m/      
klatrehall, dusjer og sosiale rom:   kr.      47.000.000 

• Div. utstyr/inventar     kr.        3.500.000 
• Innvendig vanningsanlegg:    kr.           400.000 
• Inventar klatrehall:    kr.        1.000.000 
• Tomteerverv/grunnarbeid    kr.        7.000.000 
• -------------------------------------------------------------------------------------------- 

             SUM:       kr.      58.900.000 
Finansiering: 

• Spillemidler, hall:      kr.       7.500.000 
• Spillemidler, klatrehall:         kr. 2.500.000 
• Spillemidler, garderober:      kr.    500.000 
• Spillemidler, sosiale rom/styrketr.rom    kr.        1.200.000 
• Kommunalt tilskudd:      kr.      10.000.000 
• Andre off. tilskudd:                    kr.        2.000.000 
• Dugnad:         kr.        2.600.000 
• Næringsliv:         kr.     32.600.000 
• SUM:         kr.     58.900.000 

ALT 2. UTEN KLATREHALL. 
• 11-hall, levert på opparbeidet grunn m/      

dusjer og sosiale rom:       kr.      44.000.000 
• Div. utstyr/inventar       kr.        3.500.000 
• Innvendig vanningssystem       kr.           400.000 
• Tomteerverv/grunnarbeid       kr.  7.000.000 
• -------------------------------------------------------------------------------------------- 

             SUM:                     kr.      54.900.000 
 
Finansiering: 

• Spillemidler, hall:                   kr. 7.500.000 
• Spillemidler, garderober:        kr.   500.000 
• Spillemidler, kunstgress         kr.       1.500.000 
• Kommunalt tilskudd:      kr.     10.000.000 
• Andre off. tilskudd:                                 kr.        2.000.000 
• Dugnad:           kr.        1.800.000 
• Næringsliv:         kr.     31.600.000 
• SUM:         kr.     54.900.000 

ALT 3: SOM ALT 1 ELLER 2, MEN MED FØLGENDE TILLEGG/EKSTRAUTSTYR: 
• SPORTELL. Overnatting for inntil 50 personer. Pris:  6 mill. 
• SQUASH-HALLER. Ingen pris så langt. 
• GOLF-SIMULATOR. Antatt pris: 400.000 kr.  



 
Marka-området 
Frøyamarka har mange kvaliteter. Det gjelder også marka vest for Sistranda. Stiene i Frøymarka ble tråkket da 
de fleste husstander tok torv. Ørretfiskerne har også laget stier. Senere kom TRIM-bevegelsen og TRIM-
hyttene. De senere årene har Frøya Turlag bidratt med å øke oppmerksomheten omkring ferdsel i marka som 
bidrag til økt folkehelse. 
I prosjektet er det fokus på å gjøre marka tilgjengelig for nye grupper. I første omgang mennesker med 
funksjonshemming. «Steinalderløypa» fra Golan til Vavika vest for Hammarvatnets sørlige del vil kunne bli 
gjort tilgjengelig for rullestolbrukere og eksempelvis bevegelseshemmede med rullator. 
Når dette er på plass, vil det være fokus på å knytte sammen på tvers de mange stiene som går fra bebyggelsen 
til Trimhyttene på Nabeita, Sistranda og Nesset. Noen av stiene er det ambisjoner om å gjøre tilgjengelige med 
terrengsykkel.  
Brukergruppa anbefaler følgende prioriterte tiltak: 

• Gi «Steinalderkøypa» universell utforming. 

• Rehabilitere og flytte gapahuken nærmere vannet, gjerne på en plattform med universell adkomst. 

• Skilting 

• Oppgradere allerede eksisterende stier og binde sammen stier. 

• Se på muligheter for å oppgradere noen av stiene til terrengsykkel-stier 

• O-kart/sprintkart 

Kostnader/finansiering: 

• Universell utforming av sti til Hamarvatnet:  kr. 500.000 

• Oppgradering av stier for terrengsykler:  kr. 200.000 

• Utarbeidelse av o-kart    kr. 100.000 

• Skilting:      kr.  50.000 

• Ny gapahuk:     kr. 100.000 

SUM:                   kr.          950.000 

Finansiering: 
• Frøya kommune:                 kr.       100.000 
• Stiftelser:                 kr.       300.000 
• Tour de Frøya (Sykkelfond):               kr.       100.000 
• Spillemidler:                 kr.       250.000 
• Andre/Dugnad:                 kr.       200.000 

SUM:                      kr.       950.000 

Det er søkt og søkes om midler fra Sigmund Wolds stiftelse, TDF’s sykkelfond, Ekstra-stiftelsen og Sør-
Trøndelag fylkeskommune. Søknad om spillemidler forberedes. 
 
Sjø- og vannsport 
Sistranda-fjæra er svært godt egnet for sjøsport-aktiviteter. Den beskrives som en av de beste i hele Midt-Norge. 
Brukerne her et ønske om at fjæra ikke bygges ned, og de er innstilt på å bidra med rydding slik at fjæra blir så 
attraktiv som mulig i mange sammenhenger, eksempelvis som arena for uteundervisning/ekskursjoner for 
skoler/barnehager.  
Frøya kommune har kjøpt et naust som tenkes brukt som base/lager for sjøsport. Naustet vil kunne bli påbygd 
når bruksområde er nærmere klarlagt. Det er også dialog med fylkeskommunen om å få etablert garderobe med 
dusjer/våtrom i det tredje naustet som nå skal bygges, til bruke for de som driver sjøsport. Det kan også åpne 
seg muligheter for å utnytte synergier dersom det blir etablert en kulturpark/folkepark sør eller nord for 
FKKS/Blått kompetansesenter. 
Det er et ønske om å få ryddet fjæra. Primært for avfall/søppel, men det er også ønske om å få fjernet noen av 
de store steinene som kan være en risikotrussel for kiterne, samt jevne ut overgangen mellom eng og fjæra 
enkelt steder. Ryddingen vil bli gjort på dugnad av sjøsportinteressentene. 
Det er også uttrykt ønske om å få fjernet noen trær (Sitka), som er med på å påvirke vinden mtp kiteing. 
Det kan være aktuelt å dele inn stranda i soner, slik at brukerinteresser ikke «kolliderer». 
Brukergruppa foreslår følgende tiltak i prioritert rekkefølge: 

• Innrede naustet som lager (1.etasje) og sosialt rom/klubblokale med vindu mot vest (2.etasje) 

• Etablere garderober/dusjer i FVG’s nye naust 

• Rydde fjæra 

Arbeidet med tilrettelegging for aktiviteter i stranda antas å ha en kostnad på 1,6 millioner kroner, som fordeler 
seg slik: 



 
Kostnader: 

• Våtrom, dusj, garderober:    kr.       1.000.000 

• Rydding av stranda:    kr.          200.000 

• Div. investeringer     kr.          400.000 

SUM:      kr.       1.600.000 

Finansiering: 

• Frøya kommune:     kr.          400.000  

• Frøya VG-skole (Utstyr):    kr. 200.000 

• Spillemidler:     kr. 300.000 

• Dugnad:      kr.  100.000 

• Næringsliv     kr.          600.000 

SUM:      kr.       1.600.000 

Søknad om spillemidler forberedes. 
 
 Uteområdene ved skolene og ellers i sentrum 
Sistranda skole og Frøya videregående skole ligger henholdsvis på vestsiden og østsiden av Fylkesvei 714, som 
gjennom sentrum er klassifisert og regulert som miljøgate. De to skolene er fysisk bundet sammen av bru over 
veien.  
I forbindelse med at Sistranda skole er renovert og det er bygd ny videregående skole (Del av Frøya kultur- og 
kompetansesenter), er det skjedd en oppgradering av uteområdene, der det er lagt til rette for fysisk aktivitet 
både i skoletiden og etter skoletid. I prosjektet Helhetlig Idrettspark skal uteområdene få et kvalitetsløft. 
Brukergruppa anbefaler følgende prioriterte tiltak: 

• Flytting og rehabilitering av ballbingen 

• Liten klatrevegg nedenfor ballbingen 

• Flytte utendørs handballbane inntil østveggen på Frøyahallen 

• Etablere aktivitetspark for voksne 

• Skateboard-park 

• Nytt bordtennisbord i betong ved biblioteket 

• Tak over uteområdet ved biblioteket(Uværsskur) 

Koastnader: 

• Flytting/rehab. av ballbinge      kr.     200.000 

• Oppgradering uteområde Sistranda  
Skole: Klatrevegg m.m.          kr.     300.000 

• Aktivitetspark voksne      kr.     200.000 

• Skateboard-park :         kr.     500.000 

• Div.             kr.     400.000 
_____________________________________________________ 

• SUM:         kr.  1.600.000    
 

Finansiering: 

• Frøya kommune:        kr.     600.000 

• STFK        kr.     200.000 

• Dugnad:        kr.     200.000 

• Spillemidler:        kr.     300.000 

• Andre:        kr.     300.000 
_____________________________________________________ 

• SUM:                           kr.  1.600.000 

Det er søkt om midler fra Kreftforeningen. Tippemiddel-søknad forberedes. 
Dersom vi summerer alle kostnader for alle anleggene, ser bildet slik ut: 
 
ESTIMERTE KOSTNADER FOR HELE PROSJEKTET:  

• Frøyahallen m/ basishall:               kr.  20.000.000 



• Sjø- og vannsport:               kr.    1.600.000 

• Uteområder:                kr.    1.600.000 

• Marka:                    kr.       950.000 

• Fotballhall m/klatrehall:               kr.  58.900.000 

SUM:                 kr.  83.050.000 

INNTEKTER: 

• Frøya kommune:     kr. 19.100.000  (22.99 %) 

• Spillemidler:     kr. 21.050.000  (25,34 %) 

• Stiftelser, fond:     kr.      400.000  ( 0,48 %) 

• STFK:      kr.      400.000  ( 0,48 %) 

• Næringsliv/andre:     kr. 37.000.000  (44,55 %) 

• Dugnad:      kr.   3.100.000  (  3,73 %) 

• Andre off/priv.     kr.   2.000.000  (  2,40 %) 
____________________________________________________________ 

• SUM:      kr. 83.050.000 

Det tas forbehold om treffsikkerheten på noen av kostnadene i de forskjellige tiltakene. Det samme gjelder 
finansieringen. Rådmannen er ikke komfortabel med at det ikke foreligger skriftlige avtaler fra næringslivet. 
Alle kostnader i prosjektene er kostnader eks. merverdiavgift.  Disse kostnadene blir refundert. 
 
Rådmannens vurdering: 
Pir Arkitekter har i forprosjektet lagt vekt på sammenheng mellom fotballhall oppe ved Golan, tilvekst med bl.a. 
basishall i idrettshallen og nærmiljøet mellom hallen og Sistranda skole. Administrasjonen har i tillegg utvidet 
prosjektet mot vest til også å omfatte marka og mot øst ved å omfatte bruk av stranda for sjøsportaktiviteter. 
Etter presentasjonen i FSK 30.november uttalte rådmannen bl.a. prosjektet som et «drømmeprosjekt». Og et 
prosjekt med en sluttsum opp mot 100 millioner vil fortone seg som et drømmeprosjekt for en liten kommune 
som Frøya. Nå hender det at drømmer går i oppfyllelse, og i det følgende vil rådmannen vurdere muligheten for 
nettopp det. 
Det er flere momenter som har gjort at de folkevalgte har lansert prosjektet Helhetlig idrettspark: 

• Etter at den øvrige kulturen fikk sitt løft gjennom Frøya kultur- og kompetansesenter, var det idrettens 
tur til å gis et løft. 

• Folkehelseperspektivet. Ikke minst gjennom den interkommunale satsingen på folkehelse, har dette fått 
økt fokus i kommunen. 

• Øke Frøyas attraktivitet som tilflyttingskommune – ikke minst for ungdom 
 

I tillegg vil rådmannen peke på følgende: 
• 2015 er friluftslivets år 

• Økt mulighet for enda bedre integrering av fremmedspråklige 

Økonomien 
Det er ikke god timing mellom det å ta stilling til et kostbart prosjekt og det faktum at kommunen har 
økonomiske utfordringer gjennom for høye driftsutgifter. En del av dette bildet er ikke minst kommunens svært 
høye lånegjeld, som gjør oss svært utsatt dersom rentenivået stiger. Rådmannen vil derfor i den følgende 
argumentasjonen vektlegge følgende: 

1. Helhetlig Idrettspark kan ikke være et rent kommunalt prosjekt der kommunen tar alle 

investeringskostnader. 

2. Alle mulige private og offentlige tilskudd må prøves. 

3. Låneopptak må unngås. 

4. Helhetlig idrettspark bør ikke gi økte driftsutgifter, snarere tvert imot. 

Når det gjelder punkt 1 og 2, så har det etter at prosjektet ble igangsatt vært høy fokus på å involvere flest 
mulige i arbeidet, for dermed også å få synliggjort mulige finansieringsmuligheter. Næringslivet har deltatt i 
åpne møter og har hatt bilaterale møter med prosjektledelsen. Gjennom de etablerte «brukergruppene» har det 
kommet innspill om alternative finansieringskilder. Det er i høyeste grad lagt opp til et svært bredt spleiselag. 
Når det gjelder punkt 3, bør det vurderes å benytte de millionene kommunen får som en følge av 
havbruksnæringens grønne konsesjoner, evt. fondsmidler. 
Når det gjelder punkt 4 og driftsutgifter, så er det ikke minst basishallen og fotballhallen som vil generere 
høyere driftsutgifter. Disse kan reduseres gjennom å involvere brukerne gjennom vakthold m.m. Men like 



viktig: Om vi organiserer oss på riktig måte, kan det være mulig å drive de nye tilvekstene med overskudd. I det 
politiske vedtaket heter det at administrasjonen skal utrede selskapsform. Dette er vi i ferd med å se på. I tillegg 
jobbes det med å danne et selskap som skal bidra til at vi kan presentere og selge førsteklasses opplegg for 
eksterne grupper. Vi snakker om opplevelses-pakker som inneholder både treningstider på de forskjellige 
anleggene, naturopplevelser, spenningsaktiviteter som kjøring på motorsportbanen og ekstremopplevelser på 
sjøen. Dette skal ikke gå på bekostning av lokale brukere, men gjøre sitt til at ledig kapasitet kan utnyttes og 
samtidig gi inntekter. Noe som igjen kan redusere de lokale brukernes kostnader ved bruk av anleggene. 
Se ellers vedlegg. 
 
Treningsstudio 
Det er viktig å få sagt at selv om ikke det planlagte treningsstudioet er med i de konkrete utbyggingsplanene nå, 
så er et treningsstudio bygd sammen med Frøyahallen mot øst tegnet og kostnadsberegnet. Dette er fortsatt 
høyaktuelt fra kommunen side, noe rådmannen vil komme tilbake til. 
 
Driftsutgifter 
En slik utbygging vil selvsagt også medføre økte driftsutgifter. Rådmannen er imidlertid innstilt på å 
minimalisere driftsutgiftene kombinert med et opplegg som gir driftsinntekter. Det må påregnes økte 
driftsutgifter i Frøyahallen gjennom bygging av basishall. Dette gir økte energiutgifter og utgifter til renhold. 
Utleie av basishallen til eksterne grupper kan på den annen side gi økte driftsinntekter.  
Fotballhallen vil også gi driftsutgifter. Erfaringstall fra bl.a. Abrahallen i Malvik viser oppsiktsvekkende lave 
utgifter for oppvarming. Her benyttes gass. Det vil selvsagt bli utgifter til belysning. Når det gjelder 
vaktmestertjenester, så har eksempelvis ikke Malvik idrettslag utgifter til dette i Abrahallen, men Rosenborg 
Ballklubb har et apparat som benyttes. Rådmannen mener det er mulig å legge vaktmestertjenesten for 
fotballhallen inn under kommunens øvrige vaktmestertjeneste. Det bør også la seg gjøre at lokale brukere 
betaler for seg bl.a. gjennom vakthold m.m. 
Klatrehallen vil også kunne gi gode driftsinntekter, slik erfaringen bl.a. er i Orkdal. 
 
Konklusjon 
Rådmannen ser gode muligheter for at Helhetlig Idrettspark kan realiseres. Det har vært svært god involvering 
av potensielle brukere gjennom de åpne møtene som er arrangert, en egen Facebook-side og ikke minst gjennom 
sammensetningen av brukergruppene. 
Rådmannen er svært godt fornøyd med at folkehelseperspektivet er tatt med når alle tiltakene er diskutert. 
Idrettsgallaen 11.april viste med all tydelighet at vi har et godt og bredt idrettstilbud. Og at vi igjen har et aktivt 
idrettsråd. Idrettsrådet har vært med i prosessen omkring idrettsparken fra dag en.  
Rådmannen viser også til presentasjonen av resultatet av Ungdata-undersøkelsen, som igjen understreker 
behovet for å legge til rette for ungdomsaktiviteter – også for de som ikke deltar i organisert idrett. 
Et bredt tilbud av idrettsaktiviteter med økt tilgjengelighet for alle grupper, er ett av svarene på mange av de 
utfordringene vår kommune har. Og en blir ydmyk når en ser hvordan næringslivet er villig til å delta. 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med de nye tilvekstene som Helhetlig Idrettspark gir, vil vi kunne tilby treningssamlinger på Frøya 
med svært variert innhold. 









 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Maciej Karpinski Arkiv: 223  

Arkivsaksnr.: 14/1260    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

SØKNAD OM SPILLEMIDLER TIL IDRETTSANLEGG - NMK FRØYA  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

1. Formannskapet bevilger kr 1.500.000.-  som forskuttering av tippemidler til 

bygging av klubbhus for NMK Frøya. Beløpet dekkes ved opptak av lån.  

2. Formannskapet avslår søknaden om lån i Frøya kommune på 1.000.000 for 

finansiering av klubbhus. 

 

 

Vedlegg: 
 

Søknad fra NMK-Frøya 

K-sak 14/1232 

 

Saksopplysninger:   
 

I  2013 har NMK Frøya sendt og fått godkjent av Sør-Trøndelag fylkeskommune søknaden 

sin om spillemidler for bygging av klubbhus og tribune (se vedlegg). Dette betyr at de bør få 

utbetalt spillemidlene i nærmeste fremtid. Behandlingstiden for slike søknader er på ca 3-4 

år. Dette vil si at det er sannsynlig (men ikke sikkert) at midlene blir utbetalt i år. Dette 

tiltaket er også registrert i kommunens «Handlingsplan for fysisk aktivitet, idrett, friluftsliv 

og anleggsutvikling i Frøya kommune 2013-17.»  

NMK er en frivillig organisasjon med ca. 180 medlemmer. Aktivitetene de gjennomfører 

inkluderer alle folkegrupper med stor fokus på barn og ungdom. De samarbeider blant annet 

med Kreftavdelingen Sør-Trøndelag og sentrale organisasjoner innenfor motorsport. 

I 2015 skal NMK Frøya gjennomføre en runde i Norges mesterskap i «drifting». 

NMK Frøya søker om forskuttering av spillemidler på 1.500.000.-  til bygging av klubbhus 

og om lån i Frøya kommune på kr 1.000.000.-  som nødvendig finansiering for oppstarten av 

dette prosjektet.  

 

 

Vurdering: 
 



Formannskapet og kommunestyret har ved tidligere anledninger imøtekommet slike søknader 

– senest høsten 2014 - søknad fra Nabeita IL sak 14/1232 (se vedlegg).  

På grunn av den økonomiske situasjonen i kommunen ønsker rådmannen ikke i 

utgangspunktet innstille positivt i denne sak. Men på grunn av likhetsprinsippet i tilsvarende 

sak, vil rådmannen innstille på positivt vedtak i henhold til forskuttering av spillemidler, men 

ikke til lån av 1.000.000.-  

 

 

 

 

 

 







 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Sigrid Hansen Arkiv: 614 &41  

Arkivsaksnr.: 15/382    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Hovedutvalg for drift 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

RIVING AV SISTRANDA SANITETSHUS, GNR 21 BNR 51 -  FINANSIERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
Kostnader på kr 485 000,- inkl mva for riving av Sanitetshuset på Sistranda finansieres 
ved bruk av ubundet kapitafond, hvorav kr 388 000,- ubundet og 97 000 kr i 
momskompensjasjon. 
Rivingen skal være ferdigstilt innen 12. juni 2015. 
 

 

Vedlegg: 
 

Særutskrift kommunestyremøte den 25.09.2014 sak 117/14 

Antagelse av anbud datert 12.03.2015 

 

Saksopplysninger:  
  

Kommunestyret vedtok 25.09.14 riving av Sanitetshuset på Sistranda, Gnr 21, bnr 51, i Frøya 

kommune.  

Det er i kommunestyrets vedtak av 25.09.14 sagt at saken legges fram for ny behandling for 

finanisering av rivingsarbeidet og rydding av tomt etter at anbudet er innhentet.  

 

Det ble gjennmført anbudskonurranse der 6 tilbud ble mottatt. Frøya Anleggservice as hadde 

den laveste prisen på kr 368 000,- eks. mva. Det er fattet administrativt vedtak om å inngå 

kontraktsforhandlinger med Frøya Anleggservice as. Det er i tillegg utført miljøkartlegging i 

forkant av anbudskonkurranse. Miljøkartleggingen beløp seg til kr 19 612,50. 

 

Vurdering: 
 

Vi går inn kostnaden på til sammen kr 485 000,- inkl mva med at rivingsarbeidet finansieres 

ved bruk av ubundet kapitafond, hvorav 388 000 kr av ubundet og 97 000 kr i 

momskompensjasjon. 

 

 

 



 











 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/571    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Formannskapet 

Kommunestyret 

 

 

REFERATSAKER  

 

 

Forslag til vedtak: 

 

Referatene tas til orientering. 

 

Vedlegg: 
 

A Referat regionrådsmøte i Orkdalsregionen. 

B Fylkesmannen: Godkjenning av forvaltningsplan for verneområdene i Froan 

C Møteprotokoll fra møte i KonSek 27.03.15 

D Møteprotokoll fra styremøte i Revisjon Midt-Norge 19.03.15 

 

 

 

 















































































































































































 

Møteprotokoll - Styret 

Møtedato/tid: 27.03.2015 kl. 10:00 – 12:00   

Møtested: Quality Hotel Panorama 

Møtende 

medlemmer: 

Oddlaug B. Brekken, leder 
Arve Slørdahl 
Anne Sophie Hunstad 
Helge Bjørn Bæverfjord 
Sverre B. Midthjell 

Forfall: Ingen. 

Møtende 
varamedlemmer: 

Ingen. 

Andre møtende: Arvid Hanssen 

Saker til behandling: 001/15 - 008/15 

Arkivsak: 15/33 

 
Saksliste 
  

001/15 Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.12.2014 
002/15 Referatsaker til styremøte 27.03.2015 
003/15 Regnskap og årsberetning 2014 
004/15 Ressursbruk Konsek 2012-2014. 
005/15 Detaljert budsjett for 2015 
006/15 Budsjettforutsetninger/-rammer for 2016. 
007/15 Jubileum Konsek 2015 - status. 
008/15 Eventuelt 
 
 

 
 



 

Sak 001/15 - Godkjenning av protokoll fra styremøte 12.12.2014  

Saken behandlet i Møtedato  
Styret 27.03.2015  
 
Innstilling til styret 
Protokollen godkjennes. 

 

 

Protokoll 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 
Protokollen godkjennes. 

 

Sak 002/15 - Referatsaker til styremøte 27.03.2015  

Saken behandlet i Møtedato  
Styret 27.03.2015  
 
Innstilling til styret 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

Protokoll 

Følgende referatsaker ble presentert i møtet: 

1. Ressursbruk KonSek 2014 – fordelt på kommuner. 

2. Ressursbruk KonSek per 25.3.15 – fordelt på kommuner. 

3. Forlenget husleiekontrakt Kongens gt. 9 til utgangen av 2019. 

4. Representantskapsmøte KonSek 27.4.15 – saker til behandling. 

 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Referatsakene tas til orientering. 

 

 

 



Sak 003/15 - Regnskap og årsberetning 2014  

Saken behandlet i Møtedato  
Styret 27.03.2015  
 
Innstilling til styret 
Styret vedtar årsberetningen og regnskapet for Kontrollutvalgssekretariat Midt-
Norge IKS for 2014. Styret foreslår at det regnskapsmessige overskuddet for 
2014 på kr 235.334,52 overføres til annen egenkapital.   
 
Styret fremmer saken for representantskapet med følgende innstilling: 
 
Representantskapet fastsetter årsregnskapet for 2014 for 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og slutter seg til styrets forslag om å 
avsette det regnskapsmessige overskuddet for 2014 på kr 235.334,52 til konto 
annen egenkapital. 
 

 

Protokoll 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Styret vedtar årsberetningen og regnskapet for Kontrollutvalgssekretariat Midt-
Norge IKS for 2014. Styret foreslår at det regnskapsmessige overskuddet for 
2014 på kr 235.334,52 overføres til annen egenkapital.   
 
Styret fremmer saken for representantskapet med følgende innstilling: 
 
Representantskapet fastsetter årsregnskapet for 2014 for 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS og slutter seg til styrets forslag om å 
avsette det regnskapsmessige overskuddet for 2014 på kr 235.334,52 til konto 
annen egenkapital. 
 

Sak 004/15 - Ressursbruk Konsek 2012-2014.  

Saken behandlet i Møtedato  
Styret 27.03.2015  
 
Innstilling til styret 
Styret tar saken til orientering. 

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Protokoll 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

 



Vedtak: 
Styret tar saken til orientering. 

Styret legger saken frem for representantskapet med følgende innstilling: 

Representantskapet tar saken til orientering. 

 

Sak 005/15 - Detaljert budsjett for 2015  

Saken behandlet i Møtedato  
Styret 27.03.2015  
 
Innstilling til styret 
Styret vedtar detaljert budsjett for 2015 med en totalramme på kr. 4.611.000, 
slik det fremgår av vedlegg i saken. 
 
 

Protokoll 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Styret vedtar detaljert budsjett for 2015 med en totalramme på kr. 4.611.000, 
slik det fremgår av vedlegg i saken. 
 

Sak 006/15 - Budsjettforutsetninger/-rammer for 2016.  

Saken behandlet i Møtedato  
Styret 27.03.2015  
 
Innstilling til styret 
Styret vedtar budsjettforutsetningene for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge 
IKS innenfor en total ramme på kr 4.726.000 for 2016. Samlet honorar justeres 
opp med 2,5 % fra budsjett 2015. 
 
Styret fremmer saken for representantskapet med følgende innstilling: 

1. Representantskapet vedtar budsjettforutsetningene for 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS innenfor en total ramme på kr 
4.726.000 for 2016. Samlet honorar justeres opp med 2,5 % fra budsjett 
2015. 

 
2. Representantskapet gir styret fullmakt til å utarbeide budsjett for 2016. 

innenfor de vedtatte budsjettforutsetningene.  
. 

 

Protokoll 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 



Vedtak: 
Styret vedtar budsjettforutsetningene for Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge 
IKS innenfor en total ramme på kr 4.726.000 for 2016. Samlet honorar justeres 
opp med 2,5 % fra budsjett 2015. 
 
Styret fremmer saken for representantskapet med følgende innstilling: 

1. Representantskapet vedtar budsjettforutsetningene for 
Kontrollutvalgssekretariat Midt-Norge IKS innenfor en total ramme på kr 
4.726.000 for 2016. Samlet honorar justeres opp med 2,5 % fra budsjett 
2015. 

 
2. Representantskapet gir styret fullmakt til å utarbeide budsjett for 2016. 

innenfor de vedtatte budsjettforutsetningene.  
 

Sak 007/15 - Jubileum Konsek 2015 - status.  

Saken behandlet i Møtedato  
Styret 27.03.2015  
 
Innstilling til styret  
Saken tas til orientering. 

 

Protokoll 

Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 
Saken tas til orientering. 

 

Sak 008/15 - Eventuelt  

Saken behandlet i Møtedato  
Styret 27.03.2015  
 
Innstilling til styret. 
Saken legges frem uten innstilling. 

 

 

Protokoll 

Ingen saker tatt opp.  

 
 































 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  

Arkivsaksnr.: 15/626    

 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 

Kommunestyret 

 

 

ORDFØRERENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAKSFRAMLEGG 
 

Saksbehandler:  Frida Hanø Kvingedal Arkiv:  
Arkivsaksnr.: 15/627    
 

Saken skal behandles i følgende utvalg: 
Kommunestyret 

 

 

RÅDMANNENS ORIENTERING  
 

 

Forslag til vedtak: 
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