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F RØ YA K O M M U N E
Kraft og mangfold

Foto Krzysztof Zboralski
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Folketall 31.12.17: 4962

Født: 56

Død: 56

Netto Innflytting: 25

Antall husstander: 2203

Antall fritidsboliger: 1169

Landareal: 230 km2

Totalt oppdrettslokaliteter: 45

Fiskerimantall: 116

Bedrifter/ foretak på Frøya: 570

Kilde: SSB

F a k ta o m F rø ya k o m m u n e
Årsrapporten skal vise våre innbyggere den bredde og mang -
fold som er i den kommunale virksomheten. Den skal vise de
store linjene gjennom året, hva vi har jobbet med, hva vi
har vi fått til og hvilke utfordringer vi må ha fokus på videre
fremover.

Frøya er et samfunn i stor vekst og framgang. Vår visjon
KRAFT OG MANGFOLD synliggjør de muligheter vi får gjennom
tilvekst av arbeidskraft og at mange nye innbyggere flytter
til vår kommune. Integrering og ivaretakelse av hvert enkelt
menneske er viktig for oss! Vi ser imidlertid at utfordringer
generelt i samfunnet også råker Frøya. Dette ser vi spesielt
innen barnevernstjenesten der det blir flere komplekse saker
som krever større grad av bistand fra flere støttetjenester,
og at sosialtjenesten i NAV har hatt store utbetalinger av
økonomisk støtte. Det er spesielt bekymringsfullt at stadig
flere ungdommer søker bistand hos NAV.

Innen helse og mestring har året vært preget av oppbyg -
ging av nye tjenester og videreføring av iverksatte, gode
tilbud for innbyggerne våre. Her kan nevnes åpning av Heia
bofelleskap og Sistranda avlastningsbolig. Vi har etablert
en avdeling for friskliv og mestring, herunder frisklivsentral
med fokus på forebygging og helsemestring. Familiens hus
er nå reetablert. Frøya sykehjem og boenheten Beinskaret
ble resertifisert som livsgledehjem. Det ble også etablert
demensteam, og gjennomført pårørendeskole. Dagsenter for
eldre tilbys nå 4 dager i uken og det har vært jobbet aktivt
med å bli et demensvennlig samfunn. Det jobbes målret -
tet med «morgendagens omsorg», et fremtidig konsept med
nytt helsehus og heldøgns omsorgsboliger på Bekken, Si -
stranda. Innføring og bruk av velferdsteknologi, endringer i
arbeidsoppgaver og i organisasjonen forøvrig er, og vil være
fokusområder fremover.

I våre barnehager og skoler skjer det også mye spennende,
her kan nevnes partnerskapsavtaler med NTNU og nærmiljø-
ukearrangement med bedriftsbesøk. Læringsmiljø, sosial
kompetanse og foreldresamarbeid har vært et stort og vik -
tig hovedmål for tjenestene. Det har også vært sterkt fo -
kus på forebyggende miljøarbeid både i barnehagene og på
skolene. Det har vært arrangert flere strandryddedager og
arbeidet med å bli sertifisert med «grønt flagg», et symbol
på målrettet miljøarbeid, ble startet. De har hatt fokus på
trafikksikkerhet, gjennom at vi er sertifisert som trafikksik -
ker kommune. Oppvekst har etablert et godt samarbeid med
«Livsglede for eldre», noe som er viktig både for de eldre og
de yngste.

Vår kulturskole viser seg stadig frem. Gjennom sitt prosjekt
«Flere farger», har de aktivt bidratt til integrering av våre
nye Frøyværinger. De har og gått inn i et forskningsprosjekt
i samarbeid med NTNU, om å utvikle kulturskolen som lokalt
ressurssenter.

Innen tekniske tjenester er det fortsatt svært stor aktivitet.
Men vi ser også at stor aktivitet fører til at noen områder kan
bli nedprioritert. Vi har utfordringer knyttet til vedlikehold
og forbedring av både vei, vann og avløp, bygninger og vårt

planverk. Vi merker en merkbar økning i dispensasjonssaker
som delvis er et resultat av at vårt planverk ikke er oppdatert
i forhold til de behov og den fleksibilitet vårt næringsliv
og våre innbyggere ønsker. I 2017 startet vi revidering av
kommunens arealdel. Vår nye arealplan som skal være ferdig
høsten 2019, vil være et viktig redskap for å tilrettelegge for
videre utvikling av vår kommune.

Frøya er synbar langt utover sin kommunegrense for sin
satsning på tilrettelegging innen idrett, fritid- og kultur -
aktiviteter. Vi er opptatt av at våre innbyggere skal ha en
aktiv og innholdsrik fritid for å trives, men også sett i et
helseperspektiv. Vi hadde offisiell åpning av både vår nye
basishall, Frøya Storhall, den nye klatrehallen, ballbingen på
uteområdet ved Sistranda skole og steinalderløypa som går
fra storhallen opp til Hammarvatnet.

På Frøya har vi et næringsliv som skaper store verdier både
i egne bedrifter, men også for Frøya som samfunn - noe vi
alle nyter godt av. Det er gjennom et konstruktivt samarbeid
mellom enkeltmennesker, mellom frivillige lag og organisa -
sjoner, mellom næringsliv og kommune, mellom gjester og
fastboende vi legger grunnlaget for videre vekst, trivsel og
utvikling av samfunnet vårt.

Takk til vårt næringsliv, alle politikere, ansatte, tillitsvalgte,
frivillige lag og organisasjoner og enkeltmennesket for et
godt samarbeid og et godt resultat. Sammen har vi et godt
utgangspunkt for å løfte Frøya videre inn i framtiden.

Rådmann
Svanhild Mosebakken

R å d m a n n e n h a r o rd e t
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2017 var på mange måter et helt vanlig år med små og store
hendelser.

Frøya kommune v/kulturskolen fikk i 2017 prisen Hederlig
omtale fra Norsk kulturskoleråd fordi de anser kommunen
som en sterk utfordrer til tittelen Årets  kulturskolekom -
mune.  Begrunnelsen er at kommunen gjennom flere år har
prioritert kulturskolen særlig høyt, og at kulturskolen har
en solid posisjon i lokalsamfunnet. GRATULERER TIL KUL -
TURSKOLEN!

Formannskapet som kulturutvalg har i 2017 vært opptatt
av kultur og da bl.a. museum og kulturvern og vedtok der -
for våren 2017 en handlingsplan med tiltak for museum og
kulturvern. Dette er et område som har ligget nede, og som
nå har fått sin plass og sin plan. Dette var vi tverrpolitisk
veldig enige om. Ett av tiltakene som må nevnes er Stab -
ben Fort som nå er sikret. Det vil satses videre på sikkerhet
og vedlikehold av Stabben fort.

Frøya kommune ønsker å være en folkehelsekommune. Ut
ifra de fasilitetene vi har tilgjengelig, er vi i ferd med å bli
det. I 2017 åpnet vi basishallen, et populært tiltak for barn
og ungdom. Klatrehallen ble åpnet i juni 2017, og de da -
gene de har hatt åpent, har besøket økt for hver gang. I ok -
tober ble frisklivssentralen i Frøya Storhall åpnet. Et tiltak
som er viktig for befolkningen som av ulike årsaker trenger
hjelp til å styrke helsen sin. Vi åpnet også Steinalderstien
på Sistranda i slutten av oktober, en allerede populær sti
som vi absolutt skulle ha utviklet videre.

Frøyahallene har startet et samarbeid med St. Olavs hos -
pital og NTNU som heter PlayPulse. Hallen har etablert et
sprekt rom med 8 spinning sykler som er koblet opp mot et
dataspill. Tenk så populært dette ble blant ungdommene!

2017 har vært et år med mye fokus på morgendagens om -
sorg, ett av de største prosjektene som er satt i gang i Frøya
kommune gjennom tidene. Vi vil legge til rette for gode
fasiliteter for de som trenger pleie og omsorgstjenester i
kommunen vår. Dette er krevende også for de som jobber
innenfor sektoren, men de er engasjerte og står på for pro -
sjektet. Det er vi glade for!

Innenfor oppvekstsektoren er Frøya kommune med i et pro -
sjekt satt i gang av utdanningsdirektoratet som har skole -
eier i fokus, og det er omfattende undersøkelser gjennom
et veilederkorps fra direktoratet. Det gir en god kartlegging
på hvor vi står i forhold til skoleutvikling.

Vi har tro på at dette vil ha en positiv effekt på resultatene
på nasjonale prøver etter hvert.

Frøya Brannstasjon ble landskjent fordi mange av oss hadde
oversett estetikken i forhold til plassering. Brannstasjonen
ble ferdig og jeg hører på «folkemunne» ; det er kanskje
Norges fineste brannstasjon! Det viser at det lønner seg
for oss politikere å stoppe opp av og til, lytte til folket og
gjøre noe med det.

Frøya kommune vokser fortsatt. Og alt tyder på at vi vil
vokse mer og passere 5000 innen kort tid.

Vi har et næringsliv som er i utvikling og er med oss å
bygge det samfunnet som kreves for å tiltrekke oss arbeids -
kraft og takle befolkningsveksten. Vi er takknemlige for det
rause næringslivet på Frøya!

Klimaet i det politiske miljøet er stort sett godt sett ut i fra
mitt ståsted. Selvsagt er det politiske forskjeller som gjør
at vi av og til er uenige, men det er en sunn uenighet. Det
viktigste da er at vi respekterer hverandre.

Jeg vil til slutt takke alle ansatte i Frøya kommune for job -
ben som blir utført i kommunen vår hver dag!

Takk også til det politiske miljøet for gode diskusjoner og
samarbeid!

Berit Flåmo
Ordfører

Ifølge WWF havner ca. 6,4 millioner tonn søppel i havet
hvert år på verdensbasis. Marin forsøpling har sin opprin -
nelse fra mange ulike aktiviteter og føres med havstrøm -
mene på tvers av landegrensene. Marin forsøpling utgjør et
alvorlig miljøproblem, og omfanget av problemet er økende.

Den marine forsøplingen forgifter naturen og utsetter fu -
gler og annet dyreliv for konstant fare. Plast utgjør omkring
75-90 % av all marin forsøpling, og er det materialet som
er mest problematisk fordi det har en lang nedbrytningstid,
opptil flere hundre år. Pga havstrømmene er Frøya en av de
plassene i Norge som blir hardest rammet.

Fugl og sjøpattedyr kan sette seg fast i avfallet, spesielt
gamle liner og garnrester. Skadene begrenser seg ikke bare
til dyr som lever i havet. Villsau som beiter på øyene på
Frøya har satt seg fast i garnrester og tauverk og er funnet
dødt eller skadet. I Froan ser vi at sjøfugler spiser på isopor
og bygger reder av plast.

Det har blitt mer oppmerksomhet på mikroplast. Mikroplast
er plastbiter på mindre enn 5mm. Plast nedbrytes i liten
grad i det marine miljøet, men all plast fragmenteres over
tid til mikroplast. I tillegg tilføres havet mikroplast direkte
fra produkter som inneholder mikroplast (hudpleieprodukter,
tannpasta etc).

Spøkelsesfiske er et annet stort problem innen marin forsøp -
ling. Dette er betegnelsen på fiskeutstyr som er gått tapt. En
alvorlig konsekvens av spøkelsesfiske er at garn, teiner o.l.
fortsetter å fange fisk uten å bli tømt. Fisken dør og råtner
bort, men garnet slutter ikke å fange fisk.

Kommunen har gode mottaksordninger for avfall, spesielt
med det nybygde anlegget til HAMOS på Nabeita. Det har
blitt bedre med mobile gjenbrukstorg i øyrekka, og contai -
nere er tilgjengelig i Froan. Det oppleves fremdeles at det
brennes avfall i fjæra, både privat avfall og næringsavfall.
Sørburøy og Gjæsingen mangler avfallshåndtering for hus -
holdningsavfall.

St.Hansbålene opplever kommunen at inneholder mindre av -
fall. Her har det lykkes ved å gå ut med informasjon om hva
som er tillatt å brenne. Kommunen er engasjert i strandryd -
dedagen, som eies av Hold Norge Rent. Skoler, barnehager
og ansatte på Herredshuset har deltatt, og teknisk etat har
stått for organiseringen. Servicesenteret har delt ut sekker.

Næringslivet har over lengre tid vært sponsorer for frivillig -
heten som ønsker å jobbe dugnad for å gi inntekt til organi -
sasjonen sin. Mange frivillige lag har ryddet avfall på Frøya.
Mausund feltstasjon begynte i sommer på en stor opprydding
av plast og annet marint avfall, et prosjekt som er finansiert
av Miljødirektoratet. Hovedfokus på oppryddingen er sårbare
områder, med fokus på Froan Naturreservat. I 2017 er det
innsamlet 566 m³ avfall. Mausund Feltstasjon arbeider aktivt
for å finne mer effektive metoder å hente ut avfallet på. Det
er behov for betydelig forskning og kartlegging av mikro -
plastproblematikken.

Det er vedtatt strategier og handlingsplan for håndtering av
marin forsøpling i Frøya kommune. Dette arbeidet er påbe -
gynt i 2017 med strandryddingsaksjoner og samarbeid med
Mausund feltstasjon. For å sikre et godt holdningsskapende
arbeid rettet mot barn og unge innføres det Grønt flagg i alle
skoler og barnehager. Grønt flagg er en internasjonal miljø -
sertifisering og hensikten er å styrke bærekraftig utvikling
gjennom undervisning.

Ansatte i Frøya kommune deltar på strandryddedagen, og
rydder på Titran. Foto Siv-Tove Skarshaug

Det er krevende og tungt arbeid å fjerne nedgrodd søppel.
Maiken Pedersen, Sivert Iversen, Peder Hilmarsen og Pon
Pong bruker høstferien sin på Frøya. Foto: Øyvor Helstad.

M a ri n fo rs ø p li n gO rd fø re re n h a r o rd e t
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Familie og helse
Virksomheten består av ulike avdelinger, som alle arbeider
med barn og familier og deres nettverk, i tillegg til voksne
med ulike utfordringer. Alle avdelingene er sentral i «fami -
liens hus» - et konsept der alle jobber tverrfaglig i bredt
sammensatte team slik innbyggerne slipper å gå fra dør til
dør, men får de tjenestene de trenger på ett sted.

Barneverntjenesten iverksetter og følger opp hjelpetiltak til
barn og foreldre og følger opp omsorgstiltak. I løpet av det
siste året har barneverntjenesten mottatt 82 bekymrings -
meldinger. Barneverntjenesten ser en økning i foreldre som
selv tar kontakt og ønsker bistand.

Terskelen for å ta kontakt med helsestasjon og helsestasjon
for ungdom er lav. Er det noe innbyggerne lurer på, eller vil
diskutere angående sitt barns helse, utvikling og trivsel, så
er det bare å ta kontakt. Kommunen har en interkommunal
jordmortjeneste sammen med Hitra. I 2017 kom 56 nye
Frøyværinger til verden, i tillegg har 39 barn og unge flyttet
til kommunen.

Psykisk helsearbeid var fram til april 2017 i et interkommu -
nalt samarbeid med Hitra kommune. Avdelingen ble etter
avvikling videreført i egen kommune. Tjenesten er et godt
lavterskeltilbud, som de fleste med psykososiale utfordrin -
ger kan søke hjelp hos. Tjenesten kan veilede, behandle
og være en støtte når det gjelder psykiske utfordringer og
lidelser.

Frøya legekontor har i mange år hatt stabil og god legedek -
ning, men i 2017 har det vært behov for legevikarer ifbm
permisjoner. Dette har ført til en periode med kortvarige
legevikarer som kan ha gitt utfordringer for enkelte pasien -
ter. Til tross for dette, har tjenesten levert gode og stabile
tjenester takket være gjenværende stabile og trygge leger
og dyktig hjelpepersonell.

Ergo-fysioterapitjenesten og hjelpemiddelsentralen har i
løpet av året endret navn til Friskliv og Mestring. De yter
tjenester til barn, voksne og eldre. Tjenesten har en viktig

funksjon i pasientoverføringen mellom sykehus, sykehjem
og hjem- innenfor habilitering, rehabilitering og hverdags -
rehabilitering. Tjenestens fokus er å gi best mulig service
til pasienter og brukere. Avdelingen ble styrket med en ny
frisklivskoordinator, og Frøya frisklivssentral ble etablert.
Frisklivssentralen er en forebyggende helse- og omsorgstje -
neste som gir tilbud til de som vil endre levevaner.

Hverdagsrehabilitering har et stort fokus i avdelingen som
er en forebygging og rehabilitering mens brukeren fremde -
les bor hjemme. I hverdagsrehabilitering er innsatsen tverr -
faglig, og tiltaket utføres av ergoterapeut og fysioterapeut,
samt sykepleiere med rehabiliteringskompetanse. Hver -
dagsmestringsteamet ledes av ergoterapeuten i avdelingen
Friskliv og Mestring.

Bo-, aktivitet- og miljøtjeneste
Virksomhetens målgruppe er mennesker med langvarige be -
hov for habilitering, rehabilitering, omsorg og oppfølging.
Tjenestene som ytes retter seg mot de med nedsatt funk -
sjonsevne og alvorlig og langvarig behov innen rus- og/ el -
ler psykiske lidelser. Det er en tverrfaglig sammensatt med -
arbeidergruppe som arbeider aktivt og målrettet for bl.a. å
utvikle og opprettholde ferdigheter og funksjoner hos den
enkelte slik at de kan mestre egen livssituasjon i og utenfor
boligen.

Virksomheten er nå i starten av en omfattende vekst og
utvikling hvor nye tjenesteområder skal etableres, videre -
utvikles og driftes. Det ble i 2017 bygget nye omsorgsbo -
liger Heia bofellesskap, ombygging av en kommunal bolig
til 2- manns omsorgsbolig med personalbase og Sistranda
avlastningsbolig for barn/unge med særskilt behov.

Oppfølgingstjenesten ivaretar lovpålagte oppgaver og tje -
nester til brukergruppen med alvorlig og langvarige behov
innenfor rus- og psykiske lidelser. Dette gjelder også der
omsorgsbehovet tilsier 24/7 tjenester, ambulerende tjenes -
ter og meningsfull dag og fritidsaktivitet. Fra høsten -17 ble
det etablert meningsfullt dagtilbud - lavterskeltilbud i sam -

arbeid med Hitra kommune som driftes av Dalpro, REFLEKS.
Videre er det etablert et samarbeid med Hitra kommune og
deres oppfølgingstjeneste rundt dagtilbudet VARDEN.

Pleie og omsorg
Pleie- og omsorgstjenesten har fokus på å yte gode tjenes -
ter til innbyggerne, og har fått gode tilbakemeldinger fra
brukere og pårørende på de tjenestene som er gitt. Ansatte
jobber kontinuerlig til det beste for brukerne.

Det er jobbet spesielt mye med fokusområdene livsglede
for eldre, hverdagsrehabilitering/ hverdagsmestring, hold -
ningsskapende arbeid og heltidskultur. I tillegg har mange
ansatte vært delaktige i prosjektet morgendagens omsorg,
som er et viktig vedtak for virksomheten. Virksomheten
har i 2017 hatt målrettet fokus på demens. Det er etablert
demensteam, gjennomført pårørendeskole, det er dagsenter
for demente 4 dager i uka, og det er jobbet aktivt med et
mer demens-vennlig samfunn.

Kommunale tjenester i N AV
Hovedtyngden av stønadsmottakerne i NAV er personer i
arbeidsfør alder, og de fleste av disse mottar stønad over
forholdsvis kort tidsrom. Det er da en supplerende stønad
for å komme over «en økonomisk kneik». Det kan nevnes at
en endring av bostøtteordningen har gjort sitt til at stadig
flere søker supplerende stønad. NAV Frøya hadde i 2017
store utbetalinger av økonomisk sosialhjelp, spesielt på
livsopphold og boutgifter, det er en økning fra 2016. Dette
er et tegn på at flere innbyggere sliter økonomisk.

En stadig større andel av utbetalingene går til flyktninger,
arbeidsinnvandrere, enslige forsørgere og ungdom. Det er
spesielt bekymringsfullt at stadig flere ungdommer søker
bistand hos NAV, og spesielt nå er at det er en økning av
unge med psykiske utfordringer. Det er også flere brukere
som har kommet i et stort økonomisk uføre før de tar kon -
takt, og i noen vanskelige tilfeller er det også snakk om
fravikelse av eiendom.

NAV jobber aktivt med tiltak for å få folk i arbeid. Bl.a in -
dividuelle aktivitetstiltak/arbeidstrening i forhold til akti -
vitetsplikten. Hensikten er å styrke muligheten til å fullføre
skolegang eller få fast arbeid.

H e ls e o g m e stri n g

Foto froya.no
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Mausund oppvekstsenter
Hovedfokus i løpet av året har vært på sosial kompetanse,
begreper, lesing og vurdering for læring. Skolen har hatt
et sterkt fokus på å få en mer læringsfremmende vurde -
ringspraksis, gjennom deltakelse i et nettbasert kurs i regi
av Høgskolen i Innlandet. Barnehagen har hatt fokus på
sosial kompetanse, og har fra i høst hatt et særlig fokus på
begrepsutvikling

.

Oppvekstsenteret har gjennom sin partnerskapsavtale med
Trøndelags kysthistoriske museum hatt to prosjekter i 2017,
ett knyttet til laks og drivgarnsfiske i forbindelse med mu -
seets 40-årsmarkering av «Mausund-aksjonen» og ett knyt -
tet til krabbe og krabbefiske. Samarbeidet oppleves å ha
gitt barna/elevene innsikt i kystkulturen og styrke deres
identitet knyttet til denne, samt bidratt til en mer praktisk
og variert undervisning.

Nabeita oppvekstsenter
En gang i måneden er det samlingsstund for hele Nabeita
Oppvekstsenter. En viktig arena for å bygge felles identitet
til oppvekstsenteret, bygge vi-følelse. Det er viktig å føle
at en er del av fellesskapet, om en er 1-åring eller 12-åring,
om en er norsk eller polsk.

Selv om det er stort og alle gjør sitt i hverdagen, så er
dette en arena for å bli kjent. De ser hverandre, kjenner
igjen hverandre, de synger og snakker i lag, leser eller gjør
andre ting som opptar dem i hverdagen. Klassene og avde -
lingene har ansvar på omgang, og det er opp til den som

har ansvaret å finne ut hvordan de vil gjennomføre sam -
lingen. Det kan være barnehagebarna som synger, klassen
som leser dikt, kulturelever som synger mm. Visualisering er
viktig med tanke på at en har både små og store i lag, at
det er barn med forskjellig språk.

Sørburøy skole
Det er nå åtte elever ved skolen. De fleste går i småtrin -
net, selv om elevgruppa favner om hele løpet fra første til
tiende klasse. Skolens områder i utviklingsplanen er reg -
ning, lesing og vurdering for læring. Det er motiverende å
gjennomføre studium i vurdering for læring sammen med
personalet på Mausund.

Skolen gleder seg over at det fortsatt er slik at læringsre -
sultatene viser tydelig progresjon gjennom det tiårige lø -
pet, at avgangsresultater er gode, og at ungdommene som
går ut gjennomfører videregående utdanning i tråd med
sine ønsker og evner. De ønsker nettopp å være en skole
for livet, der elevene får utviklet ulike sider ved seg selv
gjennom varierte skoledager og klare forventninger. Sko -
lens framtid er selvsagt avhengig av framtida til øyrekka og
lokalsamfunnet.

Fokus i drifta er likevel hver eneste dag at barna skal få
best mulig kvalitet på skolegangen sin, og møte godt rusta
til senere livsvalg.

Dyrøy oppvekstsenter
Hvert år arrangeres nærmiljøuke, og denne gang var det
fokus på båter før og nå. Det ble blant annet bedriftsbesøk
på Kystteknikk og Ørnli Slipp, med grundig gjennomgang
av byggeprosess, verktøy og utstyr til båtbygging. I til -
legg var det besøk på Salmars oppdrettslokalitet Rataren.
Titranulykka var et av temaene dette året, og elevene fikk
se dokumentar fra ulykka, det ble lest og arbeidet med ulike
tekster, og det ble sunget sanger og gamle båter ble stu -
dert. Ord og uttrykk fra kystmiljøet ble også gjennomgått
og arbeidet med. Mens elevene jobbet med Titranulykka,
tok barnehagen seg en tur til Seashell og studerte levende
kamskjell og hummer.

De er opptatt av å ta vare på nærmiljøet, og gjennom året
hadde de flere strandryddedager, der ivrige barn og ansatte
plukket mange kilo søppel. Arbeidet med å bli sertifisert
med grønt flagg, som et symbol på miljøarbeidet, ble på -
startet og oppvekstsenteret utarbeidet en miljøhandlings -
plan.

Brukerundersøkelser blant elever og foreldre viser svært
god trivsel ved oppvekstsenteret – og dette legger godt
grunnlag for lek og læring.

Sistranda skole
Uteområdet er godt utstyrt med ulike apparater, og har
også tilgang til fjæra, samt skog og mark, og er mye i bruk.

Enheten har jobbet, og jobber med kompetanseheving
i hele personalet for å øke elevenes læringsutbytte gjen -
nom mer variasjon og praksisnær opplæring. Dette for å øke
elevenes motivasjon og mestring. Hovedfokuset er lesing
i alle fag og ledelse av elevers læring. Det jobbes mye med
ulike læringsstrategier. Skolen har godt utstyrt spesialfløy
med formingssal, sløydsal, newtonrom og naturfagsal.

Faste tradisjonelle innslag hver vår er korframføring med
1.-4. trinn, skuespill med 7. trinn og musikal med valgfag
sal- og scene med elever fra 8.-10. trinn.

Sistranda skole er MOT-skole, og er med i programmet
«Skolen som samfunnsbygger». Det er i år skolert 6 dyktige
og engasjerte ungdommer som Ung MOTivatorer.

Nordskag oppvekstsenter
For skolen har det vært viktig å holde fokus på læringsmil -
jøet. Det har vært jobbet målrettet over tid i flere klasser.
Det er gode resultater av arbeidet, med større arbeidsro,
økt fokus blant elevene og bedre ledelse av klassene. Det er
en stor andel barn som ikke har norsk som dagligspråk, og
språkgruppene er så stor at mange av barna snakker norsk
stort sett bare i klasserommet.

Oppvekstsenteret har dette skoleåret gjort et forsøk med
gratis SFO for alle barn som en del av språkutviklingen.

For barnehagen, der mange av barna har et annet språk
enn norsk, har det vært fokus på barnas læring av norsk.
Foreldreundersøkelsen i barnehagen viser at foreldrene er
fornøyd med det meste, og svært tilfredse med barnas triv -
sel.

Nesset barnehage
Har fortsatt med utskiftinger og små oppussingsprosjekt her
og der i barnehagen. Nå har begge storbarnsavdelingene
fått nye garderober og det er satt opp lydplater i takene
på de fleste rom. Renoveringene er gjort i samarbeid med
teknisk driftsavdeling; guttene som jobber der er gull verdt.
Barnehagen har tatt imot mange barn og foresatte i løpet
av sine år, og i 2017 ble det feiret 25-års jubileum med mid -
dag og kaker til barn og foresatte. Det settet stor pris på
alle søkere og brukere, og de blir lykkelige når barnehagen
innimellom har studenter eller andre innom som kommen -
terer hvor god jobb som gjøres og hvor god stemningen og
hjertelaget er i husene.

Kulturskolen
Frøya kommune v/kulturskolen fikk i 2017 prisen Hederlig
omtale fra Norsk kulturskoleråd fordi de anser kommunen
som en sterk utfordrer til tittelen Årets kulturskolekom -
mune. Begrunnelsen er at kommunen gjennom flere år har
prioritert kulturskolen særlig høyt, og at kulturskolen har
en solid posisjon i lokalsamfunnet.

De har hvert år mulighet til å nominere kandidater til
Drømmestipendet som deles ut av Norsk Tipping og Norsk
kulturskoleråd. Blant 100 ungdommer som hvert år mottar
stipendet er Lone Sandvik Kristiansen, som mottok stipen -
det for å kunne utvikle sine drømmer innen drama og teater.

Det flerkulturelle prosjektet Flere Farger Frøya startet i
Rabben barnehage og Sistranda skole dette året. Gjennom
hele barnehage- og skoleåret jobbes det med å innhente
kulturelle skatter fra mange land, Norge og spesielt Frøya
inkludert.

PPT
Formålet med PP-tjenesten er å skape utvikling og læring,
med et særlig fokus på barn og unge med læringsforskjeller.
Det er avholdt samarbeidsmøter, opprettet ordning med
kontaktperson og avtalt faste tider tilstede på enhetene.
Innhold og omfang avklares med hver enhet og varierer
etter størrelse og behov. Samarbeidet skal utvikles videre.
Målet er å dele kunnskap i samarbeid for at barn og elever
skal få tidlig hjelp og ha utvikling og læring med sine læ -
ringsforskjeller, sett i sammenheng med læringsmiljøet.
Samarbeidet handler derfor også om det systemet barn og
unge er en del av. Tjenesten har deltatt i ulike team, perso -
nalmøter, og møter rundt enkeltbarn, og gjennomført min -
dre kurs og opplæring på enhetene, blant annet om språk i
barnehagen og helhetsmetoden i lesing på skolen.

O p p vek st o g u n d ervi sn i n g
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Større prosjekter:
• Heia omsorgsboliger, oppføring av 5 boliger + fellesdel
• Avlastningsbolig for barn, ombygging av deler av det

gamle helsesenteret
• Frøya Sykehjem, utbedring som følge av lynnedslag

der telefon, styringssystem, pasientsignalanlegg og
brannalarmanlegg ble skadet. Pasientsignalanlegget og
brannalarmanlegget ble vesentlig oppgradert.

• Montering av brannalarmanlegg i kommunehuset

VA
Fokus på utskifting og utbedring av vann og avløpsnett for
private og næringsabonnenter.
Følgende prosjekter/aktiviteter er oppstartet/pågikk i
2017:
- Vannledning Sistranda – Nordskag
- Prosjektering høydebasseng
- Utvidelse vannbehandlingsanlegg Kjerkdalsvatnet
- Saneringsplan spredt avløp
- Hovedplan avløp, vedtatt februar 2017
- Tilstandskontroll og utbedring av hovedvannledning i

Froan

Avdeling for forvaltning:
Det var for 2017 fortsatt svært høy aktivitet innen bygge-
og anleggsbransjen på Frøya. Denne aktiviteten innebar
generelt høyt trykk på en avdeling med begrenset kapasitet,
og det kreves da god struktur og høy grad av egeninnsats
fra den enkelte for å utføre oppgavene innenfor gitte frister
og tidsrammer. Dette trykket ser ikke ut til å avta for tiden
som kommer.

Landbruk
Frøya kommune hadde 48 landbruksforetak i 2017, basert
på antall søknader om produksjonstilskudd i jordbruket og
avløser tilskudd. Av disse søkte 15 foretak også om tilskudd
gjennom regionalt miljøprogram, som gir tilskudd til bl.a.
beiting av kystlynghei og sommerbeite på øyer og holmer.
Dette er tiltak som bidrar til å holde kystkulturlandskapet i
hevd. Flesteparten av landbruksforetakene på Frøya driver
med sauehold, hovedsakelig villsau, og tre foretak driver
med melkeproduksjon. 11 foretak, dvs. 23 % driver økolo -
gisk husdyrproduksjon. Gjennom SMIL, en tilskuddsordning
som forvaltes sammen med Hemne, Hitra og Snillfjord, ble

fire søknader innvilget på Frøya. Alle dreier som om tilskudd
til tiltak som bidrar til å fremme natur- og kulturminnever -
dier i jordbrukets kulturlandskap. To av tiltakene er allerede
utført.

Ellers har det vært en jevn flyt av jordlov- og konsesjons -
saker i 2017. Periodevis store mengder egenerklæringer om
konsesjonsfrihet vitner om en sterk strøm med kjøp og salg
av eiendom – både privat og innenfor næringslivet.

Havbruk
I Frøya kommune finnes det pr. 01.03.2018 totalt 43 loka -
liteter hvor det er tillatt å drive med akvakulturvirksomhet.
Av disse er 34 lokaliteter knyttet til oppdrett av matfisk av
laks, ørret og regnbueørret, 3 lokaliteter for torsk, 2 lokali -
teter knyttet til klekkeri- og settefiskanlegg, 1 slaktemerd,
1 lokaliteter for havbeite av stort kamskjell og 2 lokaliteter
for alger til konsum/fôr, butare, sukkertare og fingertare
(Fiskeridirektoratets registre/statistikk).

Fiskeri
I 2017 var det registrert 89 personer med fiske som hoved -
næring og 30 med fiske som tilleggsnæring. Frøya er fort -
satt Sør-Trøndelags viktigste fiskerikommune, med 105
registrerte fiskefartøy (Fiskeridirektoratets registre/statis -
tikk).

Jakt
Årets hjortejakt ble gjennomført i perioden 1. september til
23. desember. Det ble tildelt 45 dyr, og til sammen ble det
felt 37 dyr. Dette gir en fellingsprosent på 82,2 %, som er
omtrent som året før (84,4 %).

Det ble søkt om skadefellingstillatelser på grågås fra 14
grunneiere utenom jakttiden. Disse ble innvilget med 4 gås
pr. søknad. Grågåsa gjør stor skade på grasavlingene, både
ved at den beiter skuddene og at det blir mye møkk i avlin -
gen som gjør det uegnet til husdyrfor.

Frøya kommune har vedtatt å ikke tillate jakt av rype på
kommunal grunn inntil bestanden har tatt seg opp.

Uønskede arter
Fylkesmannen har bevilget midler til å bekjempe mink. Mink
er en uønsket art på Frøya, og gjør stor skade på fuglebe -
standen. Det er svært uheldig hvis minken skal spre seg til
Froan. Det er kjøpt inn minkfeller, og det er et samarbeid
med naturbrukslinjen på Frøya videregående skole og Frøya
jeger- og fiskeforening for fangst og tilsyn.

Skuddpremie
Frøya kommune fortsetter skuddpremieordning på mink,
ravn og kråke. Ravn og kråke har en høy bestand som følge
av menneskeskapt aktivitet, og er en predator på andre fu -
glearter.

Sitkagran
Frøya kommune har forvaltningsansvaret for Stormyra na -
turreservat og Vassholmen naturreservat. I den forbindelse
har Inntian velforening mottatt prosjektmidler for å forhin -
dre spredning inn i Stormyra naturreservat. En systematisk
fjerning av sitkagran på Inntian er i gang, og det er for -
ventet å kunne klare å gjøre Inntian sitkagranfri i løpet av
noen år.

Kartlegging av natur på Inntian
Høsten 2017 gjennomførte Miljøfaglig utredning AS na -
turtypekartegging på Inntian. Naturverdiene på Inntian
er knyttet til et relativt stort, sammenhengende og intakt
kulturlandskap på kysten. Det ble funnet grunnlag for å av -
grense hele 23 nye verdifulle naturtyper i tillegg til det
eksisterende Stormyra naturreservat. 2 av disse er kystlyng -
heier der den ene dekker ca. 3/4 av øya der noe kystmyr er
iblandet. I tillegg er det registrert 19 lokaliteter med natur -
beitemarker som er i god hevd, én strandeng og én rikmyr.
Det ble samtidig påvist 12 rødlistearter av beitemarksopp,
samt en rekke indikatorarter av andre beitemarksopp og
noen karplanter, mens det på forhånd var kjent 9 rødliste -
arter av fugl herfra.

Inntian sin kombinasjon av et velhevdet kulturlandskap
med en god del tradisjonell bebyggelse, der også engarea -
lene på innmarka rundt bosettingen blir holdt i hevd, er nå
svært sjelden i Norge. Hele øya er åpen og for det meste
treløs. Skjøtselen på øya foregår i dag ved at store deler av
øya beites av villsau. I tillegg svis deler av kystlyngheien.
Negative trekk ved naturverdiene er at deler av kystlyng -
heien ikke er svidd på en del tiår, samt det finnes noen
svartelistearter på øya.

Frøya kommune har et stort behov for mer kartlegging av
natur for å sikre et bedre kunnskapsgrunnlag for å fatte de
rette beslutninger.

Froan – vedtatt grenseendring
I 2017 ble grensene for Froan landskapsvernområde endret
slik at de to eksisterende oppdrettslokalitetene Sørøyflesa
og Hallarøy V blir liggende utenfor verneområdet. Land -
skapsvernområdet reduseres med til sammen ca. 0,3 km².
Fordi Froan landskapsvernområde har status som Ramsar -
område, dvs. at det er våtmarksområder av internasjonal
betydning, skal en reduksjonen av arealet kompenseres
med nytt areal. Denne kompensasjonen skjer ved Halten,
og landskapsvernområdet utvides her med 4,4 km².

Te k n i s k e tje n e s te r
Statistikk forvaltningsavdeling

Type saker 2017 2016 2015 2014

Ordinære
dispensasjonssaker

67
(16 avslag)

56
(16 avslag)

53
(10 avslag)

67
(16 avslag)

Klagesaker 3 3
8

(6 avslag)
18

TOTALT 85 64
(22 avslag)

56 55
(5 avslag)

Statistikk brann:

Type hendelse 2017 2016 2015 2014

Brannhindrende 1 2 5 4

Brann i bygning 11 7 1 1

Gress-/lyngbrann 2 6 7 8

Pipebrann 0 0 2 0

Annen brann 2 4 2 7

Annen assistanse 4 6 6 6

Akutt
forurensning

2 3 3 5

Trafikkulykker/
hendelser

18 7 12 11

Unødig alarm 9 7 15 19

Falsk alarm 2 1 2 1

Bilbrann 3 5 1 0

Brann i båt 0 1 1 1

Førstehjelp/
div.helse

18 8 8 6

TOTALT 72 55 63 69

Type saker 2017 2016 2015 2014

Delegerte saker 174 196 198 138

Behandlet i
planutvalget

126 72 53 26

TOTALT 300 268 251 164

Type saker 2017 2016 2015 2014

Eneboliger 26 22 20 30

Rekkehus o.a.
Antall
boligenheter

29 31 27 13

Hytter/fritidshus 14 6 9 5

Brygger/sjøhus/
rorbuer

11 17 8 40

Næringsbygg/
Forretningsbygg

13 7 5 8

Utleieleiligheter 8 1 1
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Museum og kulturvern
Formannskapet er opptatt av museum og kulturvern, og
vedtok våren 2017 en handlingsplan med tiltak for museum
og kulturvern. Situasjonen viste at var et område som det
ikke har vært fokus på de siste årene. En tverrpolitisk enig -
het satte kulturvern og museum som et av kommunens sat -
singsområder i 2017, og i årene som kommer.

Stabben Fort er nå sikret og kommunen har startet med
registrering av besøkende. Arbeidet med å skifte vinduer
i tårnet på Stabben har startet og nedvask vil skje i 2018.
Stabben Fort er et svært attraktiv turiststed og det er viktig
å ivareta vedlikehold og sikkerhet.

Gamle Sistranda skole fikk ny fokus i 2017, og arbeidet med
å flytte skolen vil skje i løpet av 2018.

Det er opprettet en lokal ressursgruppe bestående av frivil -
lige. De vil være viktig i flere sammenhenger, både når det
gjelder rådgivning og kompetanseutveksling i ulike proses -
ser.

Steinalderløypa ble i 2017 åpnet for ferdsel, og kommunen
registrerer at den brukes mye.

Frøya kommune har et ansvar med å fortelle vår historie.
Det ses nå på hvilke arenaer historien skal formidles, som
bygdetunet, biblioteket, scene, kulturhus og skoler.

Frøya kulturhus
Frøya kulturhus bar i 2017 preg av en moderat nedgang i
publikumsbesøk, mens aktivitetsnivået var stabilt sammen -

lignet med tidligere år. Av kulturelle høydepunkter kan en
nevne Nyttårskonserten med TronheimsSolistene med Alek -
sander Rybak, konsertene med Åge Aleksandersen, Halvdan
Sivertsen og ikke minst konserten med Frøyas egne FEMME.
Nytt av året var oppstarten av kulturhusets Jazzcafé, som
ble en suksess på tampen av året.

Totalt ble det arrangert 38 konserter og forestillinger, og
det det ble solgt 9 690 billetter i 2017 i Frøya kulturhus.

Frøya kino
Første del av året startet slik det foregående sluttet, med
svært gode besøkstall. Store filmer hadde premiere, og de
største filmene hadde flere visninger enn gjennomsnittet.
«Fast and furious 8» og «Fifty Shades Darker» hadde alene
besøk av 450 publikummere.

Kinoen hadde til sammen 209 forestillinger, 5 125 besø -
kende, en omsetning på kr. 585 515, et snittbesøk på 25
personer fordelt på 94 filmer. Frøya kino arbeider videre
med vår visjon: Frøya skal ha et godt og bredt kinotilbud.

Frøya Frivilligsentral
Frøya Frivilligsentral har hele Frøya kommune som sitt vir -
keområde. Formålet er å stimulere til økt frivillig innsats
gjennom mobilisering av frivillige til ulike aktiviteter som
styrker det sosiale nettverket og øker livskvaliteten til men -
nesker i nærmiljøet. Sentralen fokuserer også på ressurser
og nettverksbygging mellom enkeltbrukere, frivillige, lag og
foreninger og offentlig forvaltning.

Frivilligsentralen har arrangert flere aktiviteter, som eldre -
kafé, allsang, språkkafe, temamøter med Kreftforeningen,
«sommerøya for unge», sommerjobb for ungdom, nisse -
marsj og bingo.

Styret i frivilligsentralen ble avviklet ved årsmøte i 2017 og
er nå en del av virksomheten kultur og idrett.

I 2017 har det vært mange ulike aktiviteter og rekruttering
av frivillige har vært et satsningsområde. Dette fokuset skal
vedvare i 2018, men Frivilligsentralen vil ha mere fokus på
å ta med aktiviteter ut på forskjellige arenaer.

Frøyahallene
2017 har for Frøyahallene vært et spennende år etter at det
ved årsskiftet kunne taes i bruk en ombygd flerbrukshall og
nybygd basishall.

Aktiviteten i hallene er formidabel og snittutleie pr. uke er
på 130 timer pluss kamper i helgene i sesongen fra septem -
ber til april. 70 av timene er i basishallen.

Frøyahallene har startet et samarbeid med St. Olavs hos -
pital og NTNU som heter PlayPulse. Hallen har etablert et
sprekt rom med 8 spinningsykler som er koblet opp mot et
dataspill. Der må man sykle for å klare å være med å spille.
Dette er et forskningsprosjekt for å få ungdom til å trene.

Svømmehallen er som vanlig godt besøk. Det er startet en
grundig gjennomgang av tilstanden på svømmehallen med
fokus på universell utforming. Dette arbeidet vil starte i
2018.

Frøya folkebibliotek
I 2017 hadde biblioteket fokus på barn og ungdomslitte -
ratur. Biblioteket har kjøpt inn mange faktabøker for barn.
Samtidig har biblioteket arrangert flere aktiviteter for barn
og unge, som forfatterbesøk, kurs for ungdommer og lese -
kampanjer. Totalt hadde biblioteket 2 355 besøkende på
arrangement.

Antall aktive lånere i 2017 var 1 083 personer og 35 291
besøk.
I 2018 blir det mere fokus på voksne brukere med innkjøp
av skjønnlitteratur og faktabøker.

Helhetlig idrettspark
Helhetlig idrettspark består av bygging av basishall ved og
oppgradering av Frøyahallen, Frøya Storhall AS, klatrehall,
oppgradering av uteområdet ved Sistranda skole, tilrette -
legging for sjøsport og marka-prosjektet med turstier og
orienteringskart. Marka-prosjektet omfatter den såkalte
Steinalderstien. Basishallen og oppgradering av Frøyahal -
len ble åpnet 21. januar med nye garderober og nytt gulv.
Basishallen har blitt en svært populær arena – for folk i alle
aldre. Frøya kommune har leid et treningsstudio i Service -
bygget i Frøya Storhall AS og driver nå sin Frisklivsentral
der. Uteområdet ved Sistranda skole har fått ny ballbinge,
det er planlagt et skateboard-anlegg og bevegelsesløype
som vil bli etablert når gamle skolen på Sistranda er flyttet.

K u ltu r o g i d re tt

Ordfører Berit Flåmo ved åpning av klatrehallen.

Åpning av ballbingen Sistranda skole.

Åpning av Steinalderstien.
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Skolefru kt og skolefrokost Økon o m i
Høsten 2017 fikk alle elever i Frøya-skolene gratis frukt, og
alle ungdomsskoleelevene fikk gratis skolefrokost.

Skolefruktordning som er gratis for alle, har vist seg å re -
dusere sosial ulikhet både når det gjelder inntak av frukt og
usunt snacks. Tilrettelegging for gode måltider og et sunt
mat- og drikketilbud på skolen vil bidra til at barn og unge
får gode muligheter til å etablere et helsefremmende og
godt kosthold som de tar med seg videre i livet. Forskning
fra ordningen med gratis skolefrukt har også vist at elev -

ene, men også elevenes familier, øker sitt inntak av frukt
med 25%.

På ungdomsskolenivå har forskning vist at flere velger
bort frokosten hjemme før de drar på skolen. Derfor startet
Frøya kommune en ordning for gratis frokost for denne al -
dersgruppen høsten 2017. Menyen varierer fra smoothie til
havregrøt, og er en godt mottatt ordning fra både elever,
lærere og foreldre.

2

Velfer dsteknologi vil være en viktig framover. Selv om helsehus førs t står ferdig litt frem i tid, vil kommunen
allerede nå gå til anskaffelse av teknologiske løsn inger . Det satses først i hjemmetjenesten med utprøving av
elektronisk nattlig tilsyn og medisineringsstøtte . For å lykkes med denne innføringen, må kommunen også
lykkes i å endre måten tjenester leveres på, og sees i sammenheng med andre brukerrettede til tak som
hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering.

Faktaboks:

Hovedmålet for hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering er at befolkningen skal bo lengst mulig i eget
hjem, og være aktive i eget liv.

Hverdagsmestring er et «forebyggende og rehabiliterende tankesett». Vi s kal tenke mestring uansett
funksjonsnivå i hele omsorgstrappa. Det er fokus på brukerstyring og vektlegging av den enkeltes ressurser. Å
endre tankesett er en stor omstilling for alle, både ansatte, brukere, pårørende, frivillige og politikere.

Hverdagsmestring
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Velferdsteknologi
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Hverdagsrehabilitering er  en
arbeidsform
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M orgen dagen s om sorg
” Lengst mulig i eget hjem” -” Lengst mulig i eget liv’’
Frøya kommune har vedtatt en utforming av fremtidens helse
og omsorgstjenester som vil legge nye føringer for hvordan tje -
nesten utøves og organiseres. Dette er et stort og omfattende
prosjekt, som får konsekvenser både økonomisk og driftsmes -
sig. Det skal bygges et helsehus med 28 plasser, og 48 omsorgs -
boliger (bofellesskap) med heldøgns bemanning på «BEKKEN»,
midt på Sistranda. Det nye helsehuset blir forskjellig fra hvor -
dan vi driver dagens sykehjem. Det skal gå fra en boform til i
hovedsak kun korttidsplasser.

Prosjektet har i 2017 hatt 4 delprosjekter: Regulering og
grunnerverv av tomt, nytt helsehus og omsorgsboliger, frem -
tidig organisering, bemanning - ny driftsorganisasjon, og vel -
ferdsteknologi. Det er utarbeidet ny omsorgstrapp hvor tjenes -
teytinga fordeles over 5 trinn.

Prinsippet for all tjenesteyting skal baseres på helsefremming,
forebygging, og hverdagsmestring. Vi ønsker at flest mulig skal
få bruke de ressurser de har til å mestre eget liv, på en best mu -
lig måte. Dette handler om å tilrettelegge best mulig for at bru -
kerne skal få bo i eget hjem så lenge som mulig.

Det er nødvendig å se over måten helse og omsorgstjenestene
er organisert på. Verdigrunnlaget er å skape et best mulig hel -
hetlig tjenesteløp, slik at våre brukere slipper å forholde seg til
flere faggrupper og flere tjenester samtidig. Det jobbes derfor
med at fagkompetansen i større grad brukes på tvers av tjenes -
teområdene.

Mange av de ansatte jobber i deltidsstillinger. Dette ønsker
kommune å endre på, slik at flest mulig får jobbe heltid. Det er
startet et arbeid med «heltidskultur», hvor det jobbes med for -

slag til ulike arbeidstidsordninger, som kan danne grunnlag for
nye bemanningsplaner.

Velferdsteknologi vil være viktig framover. Selv om helsehus
først står ferdig litt frem i tid, vil kommunen allerede nå gå til
anskaffelse av teknologiske løsninger. Det satses først i hjem -
metjenesten med utprøving av elektronisk nattlig tilsyn og
medisineringsstøtte. For å lykkes med denne innføringen, må
kommunen også lykkes i å endre måten tjenester leveres på, og
sees i sammenheng med andre brukerrettede tiltak som hver -
dagsmestring og hverdagsrehabilitering.

Faktaboks:

Hovedmålet for hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering
er at befolkningen skal bo lengst mulig i eget hjem, og være
aktive i eget liv.

1

Skolefrukt og skolefrokost

Høsten 2017 fikk alle elever i Frøya - skolene gratis frukt, og alle
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elevene, men også elevenes familier, øker sitt inntak av frukt med 25%.
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fra smoothie til havregrøt, og er en godt mottatt ordning fra b åde elever, lærere og foreldre.
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” Lengst mulig i eget hjem” - ” Lengst mulig i eget liv’’

Frøya kommune har vedtatt en utforming av fremtidens helse og omsorgstjenester som vil legge nye føringer
for hvordan tjenesten utøves og organiseres. Dette er et stort og omfattende prosjekt, som får konsekvenser
både økonomisk og driftsmessig. Det skal bygges et helsehus med 2 8 plasser, og 48 omsorgsboliger
(bofellesskap) med heldøgns bemanning på «BEKKEN», mid t på Sistranda. Det nye helsehus et blir forskjellig fra
hvordan vi driver dagens sykehjem. Det skal gå fra en boform til i hovedsak kun korttidsplasser.

Prosjektet har i 2017 hatt 4 delprosjekter: Regulering og grunnerverv av tomt, nytt helsehus og omsor gsboliger,
fr emtidig organisering, bemanning - ny driftsorgani sasjon, og velferdsteknologi. Det er utarbeidet ny
omsorgstrapp hvor tjenesteytinga fordeles over 5 trinn.

Prinsippet for all tjenesteyting skal baseres på helsefremming, forebygging, og hve rdagsmestring. Vi ønsker at
flest mulig skal få bruke de ressurser de har til å mestre eget li v, på en best mulig måte. Dette handler om å
tilrettelegge best mulig for at brukerne skal få bo i eget hjem så lenge som mulig.

Det er i nødvendig å se over måten helse og omsorgs tjenestene er organiser på. V erdigrunnlag et er å skape et
best mulig helhetlig tjenesteløp, slik at våre brukere slipper å forholde seg til flere faggrupp er og flere tjenester
samtidig. Det jobbes derfor med at og at fagkompetansen i større grad brukes på tvers av tjenesteområdene .

Mange av de ansatte jobber i deltidsstillinger. Dette ønsker kommune å endre på, slik at flest mulig får jobbe
heltid. Det er startet et arbeid med « heltidskultur » , hvor det jobbes med forslag til ulike arb eidstidsordninger ,
som kan danne grunnlag for nye bemanningsplaner .
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Total lånegjeld

Utgiftstype Regnskap 17 % Regnskap 16

Lønnsutgifter 240 932 362 55 % 221 788 343

Sosiale utgifter 29 095 044 7 % 39 102 305

Varer/tjenester 84 731 709 19 % 79 586 949

Varer/tjen/egenprod. 39 293 687 9 % 37 964 646

Overføringer 23 681 146 5 % 22 822 560

Avskrivninger/fordelte utg 21 875 847 5 % 20 080 293

439 609 795 421 345 096

Inntektstype Regnskap 17 % Regnskap 16

Brukerbet. 16 890 133 4 % 17 583 407

Salgs-/leieinnt. 43 775 074 9 % 42 503 632

Refusjoner 63 678 341 13 % 58 474 691

Rammetilsk. 55 067 563 11 % 88 979 953

Øvr.tilsk./overfør. 15 334 815 3 % 9 595 765

Skatter 287 469 529 60 % 219 349 867

SUM 482 215 455 436 487 315

Fordeling av lånegjeld
på ulike områder:

2016 2017

Lån til selvkostområdene (VAR) 110 803 142 700

Lån til kirkelige formål 6 069 6 756

Startlån 87 944 92 821

Lånegjeld på kommunens øvrige
tjenesteområder

571 177 558 989

Kommunens totale langsiktige gjeld 775 993 801 266

Slik ble en 100 lapp brukt i Frøya kommune i 2017
(Funksjonsinndeling KOSTRA)

Administrasjon kr. 11 Oppvekst kr. 37 Helse og omsorg kr. 41

Kultur kr. 6 Teknisk kr. 5

Slik ble en 100 lapp brukt i Frøya kommune i 2017
(Funksjonsinndeling KOSTRA)

Administrasjon kr. 11 Oppvekst kr. 37 Helse og omsorg kr. 41

Kultur kr. 6 Teknisk kr. 5
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Slik ble en 100 lapp brukt i Frøya kommune i 2017
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Administrasjon kr. 11 Oppvekst kr. 37 Helse og omsorg kr. 41

Kultur kr. 6 Teknisk kr. 5

Resultat:
Regnskap

2017
Regnskap

2016

Brutto driftsresultat 42 605 661 15 142 221

Netto driftsresultat
( e. nans )

42 189 488 8 959 484

Netto bruk av
avsetninger/avsetninger

-18 539 554 -8 959 484

Regnskapsmessig mer/
mindreforbruk (-)

23 649 934 -



Be søk våre nye nettside: www.froya.kommune.no

Følg oss på vår facebookside: www.facebook.com/froyakommune

Gi gj erne tilbakemelding på årsmeldingen til:
postmottak@froya.kommune.no

Rådhusgata 25
7260 Sistranda
Tlf. 72 46 32 00
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