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127/16
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRÅ MØTE 20.09.16

Vedtak:

Protokoll frå møte 20. 09. 16 godkjennes som framlagt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Protokoll frå møte 20. 09. 16 godkjennes som framlagt.

128/16
TERTIALRAPPORT, 2 TERTIAL 2016

Vedtak:

Tertialrapport for Z.tertial 2016 tas til orientering

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Tertialrapport for 2. tertial 2016 tas til orientering

129/16
FASTSETTING AV BETALINGSSATSER OG GEBYRREGULATIV I FRØYA KOMMUNE FOR 2017

Vedtak:

l. Rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas slik det fremgår av av vedlagte
betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2017.

2. Det foreslås følgende betalingssatser og gebyrer for 2017.

Betalingssatser per måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalsats i statsbudsjett
vedtatt av Stortinget.
Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 3,5 %.
Pris for kjøp av enkeltdager i barnehage økes med 3,5 %.
Ordningen med søskenmoderasjon i barnehagen endres ikke.
Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 3,5 %.
Søskenmoderasjon på 30 % i SFO endres ikke.
Kostpris på Sistranda skole (skolekantine) økes med 3,5 %.
Pris på kjøp av middag frå Frøya sykehjem og matombringing økes med 3,5 %.
Embalasje er inkludert.
Elevavgift i kulturskolen økes med 3,5 %.
Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 3,5 %.



. Egenandel for trygghetsalarm økes med 3,5 %.

. Erstatningssatser ved Frøya bibliotek økes med 3,5 %

. Billettpriser ved Frøya kino økes med 3,5 %.

. Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kulturhus- og kompetansesenter økes
med 3,5 %.

. Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgtjenester endres i
henhold til satser som fremkommer i statsbudsjett for 2017.

3. Gebyrregulativet for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbruk, vann, avløp,
slam, feiing, brann, renovasjon og kai/havner i Frøya kommune i 2017 får en genereU
avgiftsøkning og endring i betalingssatser på 3,5 % med følgende unntak:

. Brannvern/feiing og tilsyn med fyringsanlegg økes med 2,7 %.

. Renovasjonsgebyret for et normalabonnement(husholdninger) og fritidsboliger endres ikke.

. Oppmålingsgebyr økes med 25 %.

4. Forslag til betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2017 legges ut på
høring i perioden 21. 10. 16 - 04. 11. 16.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

l. Rådmannens forslag til avgifter, gebyrer og betalingssatser vedtas slik det fremgår av av vedlagte
betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2017.

2. Det foreslås følgende betalingssatser og gebyrer for 2017.

3.

Betalingssatser per måned for barnehageplass fastsettes lik maksimalsats i statsbudsjett vedtatt
av Stortinget.
Foreldrebetaling for kost i barnehagen økes med 3, 5 %.
Pris for kjøp av enkeltdager i barnehage økes med 3,5 %.
Ordningen med søskenmoderasjon i barnehagen endres ikke.
Betalingssatser for plass i skolefritidsordningen økes med 3, 5 %.
Søskenmoderasjon på 30 % i SFO endres ikke.
Kostpris på Sistranda skole (skolekantine) økes med 3,5 %.
Pris på kjøp av middag frå Frøya sykehjem og matombringing økes med 3,5 %. Embalasje er
inkludert.

Elevavgift i kulturskolen økes med 3,5 %.
Priser på undervisning i kulturskolen og materialavgifter økes med 3,5 %.
Egenandel for trygghetsalarm økes med 3,5 %.
Erstatningssater ved Frøya bibliotek økes med 3, 5 %
Billettpriser ved Frøya kino økes med 3,5 %.
Utleiesatser for rom, utstyr og personell ved Frøya kulturhus- og kompetansesenter økes med
3, 5 %.

. Satser for vederlag og egenbetaling for kommunale helse- og omsorgtjenester endres i henhold
til satser som fremkommer i statsbudsjett for 2017.

Gebyrregulativet for byggesak, fradeling, oppmåling, reguleringssak, landbmk, vann, avløp, slam,
feiing, brann, renovasjon og kai/havner i Frøya kommune i 2017 far en generell avgiftsøkning og
endring i betalingssatser på 3, 5 % med følgende unntak:
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. Brannvem/feiing og tilsyn med fyringsanlegg økes med 2, 7 %.

. Renovasjonsgebyret for et normalabonnement(husholdninger) og fritidsboliger endres ikke.

. Oppmålingsgebyr økes med 25 %.



4. Forslag til betalingssatser og gebyrregulativ for tjenester i Frøya kommune for 2017 legges ut på høring
iperioden21. 10. 16-04. 11. 16.

130/16
BUDSJETTJUSTERING 2016 - VOKSENOPPLÆRINGEN

Vedtak:

Kommunestyret vedtar å flytte budsjett for norskundervisningen for arbeidsinnvandrere frå
Voksenopplæringen til Servicesenteret, kr 125 000.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Kommunestyret vedtar å flytte budsjett for norskundervisningen for arbeidsinnvandrere frå Voksenopplæringen
til Servicesenteret, kr 125 000.

131/16
BUDSJETTJUSTERING FOR INVESTEMNGSBUDSJETTET 2016

Vedtak:

Frøya kommune vedtar justering av investeringsbudsjettet for 2016 som følger, da følgene
investeringsprosjekter ikke er fullført i tidligere år. Ubrukte lånemidler overfares frå regnskapet for 2015
til investeringsbudsjett for 2016 slik:

111302 EDB

340003 NYE SENGER SYKEHJEMMET

551304 RENOVERING SISTRANDA SKOLE

551306 NORDSKAG OPPVEKSTSENTER

551311 PÅKOSTNADER KOMMUNALEBYGG

551315 NÆRINGSAREAL

551319 UTSKIFTNING LEDNINGSNETT

551322 SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK

551329 ASFALTERINGKOMM. VEGER

551330 PÅKOSTNING VANNRESERVOAR

551334 NY TRAKTOR

551334 NY TRAKTOR

551335 NORDHAMMERVIK NÆRINGSPARK

551336 SKARPNESET NÆRINGSPARK

551337 Boligfelt Dyrøy

551341 Brannstasjon Sistranda

551342 Dyrøy oppvekstsenter

551343 BOLIGFELT HOLAHAUAN

551355 Ny Brannbil

551358 LIGGEKAI SISTRANDA

l 066 475

80000

l 501 276

266619 lénemidler

20000 lanemidler

375 319 lénemidler

6 995 646 1 748 912 lanemidler

l 287 144 321 786 lånemidler

400 000 100 000 lånemidler

11917 2 979 lénemidler

336 000 84 000 lånemidter

344 254 86 064 lénemidler

6898 l 725 lénemidler

1986 104 O lånemidler

532 500 133 125 lénemidler

177 500 44 375 bundne driftsfond

81 375 20 344 lénemidler

2 049 390 512 348 lånemidler

l 600 000 400 000 lénemidler

882212 220553 lénemidler

994 759 248 690 lånemidler

4900000 O lénemidler

600000 150000 lénemidler

406090 101 523 lånemidler



551359 Sistranda idrettspark

551361 Oppgradering uteområdet pé Sistranda/Hamarvik

551362 KVALITETSHEVING AV MATRIKKELKARTET

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET

551366 AJOURHOLD AV KART (GEOVEKSTPROSJEKTET)

551368 BOLISATSNING

551369 BRANNVARSLINGSANLEGG KOMMUNEHUSET

551370 FORPROSJEKT MUSEUM

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA

551376 NYTT HØYDEBASSENG - BREMNESTUVA

551377 OPPRYDDING KOMMUNALE
AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEMER

551379 RAMMEPLAN AVLØP

551380 SANERING AV AVLØP MAUSUND (MÅØYHOLET)

551381 TIRETTELEGGING - TRYGDEBOLIG PÅ HAMARVIK

551388 UTBYGGING BEINSKARDET - BYGGETRINN 2

551390 Tomt Hamarvik/Vegvesenet

551422 KOMMUNEDELPLANEN - SISTRANDA

551423 HELHETLIG IDRETTSPARK/MARKAPROSJEKT

551424 HELHETLIG IDRETTSPARK/SJØSPORT

551425 HELHETLIG IDRETTSPARK/UTEOMRÅDER SISTRANDA SKOLE

9 380 002 2 345 001 lanemidler

292 230 73 058 lénemidler

40000 10000 lénemidler

9 875 000 O lånemidler

200000 50000 lénemidler

4 000 000 1 000 000 lånemidler

400 000 100 000 lénemidler

140 000 35 000 lénemidler

6 000 000 O lénemidler

8 000 000 O lénemidler

3 448 544 O lénemidler

137 033 O lånemidler

l 342 974 O lånemidler

240000 60000 lénemidler

3 146 986 786 747 lénemidler

357000 O lånemidler

524223 131056 lénemidler

200 000 50 000 UBUNDNE KAPITALFOND

400 000 100 000 UBUNDNE KAPITALFOND

600 000 150 000 UBUNDNE KAPITALFOND

74963532 9729219

Finansieres:

Lénemidler: 73586032

Bundne driftsfond: 177 500

Ubundne kapitalfond: 1200000

Momskompensasjon: 9 729 219

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kommune vedtar justering av investeringsbudsjettet for 2016 som følger, da følgene investeringsprosjekter
ikke er fullført i tidligere år. Ubrukte lånemidler overføres frå regnskapet for 2015 til investeringsbudsjett for
2016 slik:

111302 EDB

340003 NYE SENGER SYKEHJEMMET

551304 RENOVERINGSISTRANDA SKOLE

551306 NORDSKAG OPPVEKSTSENTER

551311 PÅKOSTNADERKOMMUNALEBYGG

551315 NÆRINGSAREAL

551319 UTSKIFTNING LEDNINGSNETT

551322 SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN

551328 TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK

551329 ASFALTERINGKOMM. VEGER

551330 PÅKOSTNINGVANNRESERVOAR

551334 NY TRAKTOR

l 066 475

80000

1501276

6 995 646

l 287 144

400 000

11917

336 000

344 254

6898

l 986 104

532 500

266 619

20000

375 319

1748912

321786

100 000

2979

84000

86064

1725

o

133 125

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler

lånemidler



551334 NY TRAKTOR 177500

551335 NORDHAMMERVIKNÆRINGSPARK 81375

551336 SKARPNESET NÆRINGSPARK 2 049 390

551337 Boligfelt Dyrøy 1600000

551341 Brannstasjon Sistranda 882 212

551342 Dyrøyoppvekstsenter 994759

551343 BOLIGFELT HOLAHAUAN 4900000

551355 Ny Brannbil 600 000

551358 LIGGEKAI SISTRANDA 406090

551359 Sistranda idrettspark 9380002

551361 Oppgradering uteområdet på Sistranda/Hamarvik 292 230

551362 KVALITETSHEVING AV MATRIKKELKARTET 40000

551364 VANNFORSYNING SISTRANDA-NORDSKAGET 9875000

551366 AJOURHOLDAVKART(GEOVEKSTPROSJEKTET) 200000

551368 BOLISATSNING 4000000

551369 BRANNVARSLINGSANLEGGKOMMUNEHUSET 400000

551370 FORPROSJEKT MUSEUM 140000

551375 NYTT HØYDEBASSENG - BERGHEIA 6000000

551376 NYTTHØYDEBASSENG-BREMNESTUVA 8000000

551377 OPPRYDDING KOMMUNALE AVLØPSLEDNINGER/OVERVANNSPROBLEMER 3448544

551379 RAMMEPLAN AVLØP 137033

551380 SANERING AV AVLØP MAUSUND(MÅØYHOLET) 1342974

551381 TIRETTELEGGING-TRYGDEBOLIGPÅHAMARVIK 240000

551388 UTBYGGING BEINSKARDET-BYGGETRINN 2 3146986

551390 Tomt Hamarvik/Vegvesenet 357 000

551422 KOMMUNEDELPLANEN-SISTRANDA 524223

551423 HELHETLIGIDRETTSPARK/MARKAPROSJEKT 200000

551424 HELHETLIG IDRETTSPARK/SJØSPORT 400000

551425 HELHETLIGIDRETTSPARK/UTEOMRÅDERSISTRANDA SKOLE 600000

74 963 532

44 375 bundne driftsfond

20344 lånemidler

512348 lånemidler

400000 lånemidler

220553 lånemidler

248 690 lånemidler

O lånemidler

150000 lånemidler

101523 lånemidler

2345001 lånemidler

73058 lånemidler

10000 lånemidler

O lénemidler

50000 lånemidler

l 000 000 lånemidler

100000 lånemidler

35000 lånemidler

O lånemidler

O lénemidler

O lånemidler

O lånemidler

O lånemidler

60000 lånemidler

786747 lånemidler

O lånemidler

131056 lanemidler

50000 UBUNDNE KAPITALFOND

100000 UBUNDNE KAPITALFOND

150000 UBUNDNE KAPITALFOND

9 729 219

132/16
EGENKAPITALINNSKUDD KLP 2016

Vedtak:

Finansieres:

Lånemidler: 73586032

Bundne driftsfond: 177 500

Ubundne kapitalfond: 1 200 000

Momskompensasjon: 9729219

Egenkapitalinnskuddet finansieres ved bruk av disposisjonsfondet

Frøya kommune må betale inn sin andel av egenkapitalinnskudd til KLP i 2016.
Egenkapitalinnskuddet KLP 2016 er på kr l 104 640 kr

Enstemmig.



Forslag til vedtak:

Egenkapitalinnskuddet finansieres ved bmk av disposisjonsfondet

Frøya kommune må betale inn sin andel av egenkapitalinnskudd til KLP i 2016.
Egenkapitalinnskuddet KLP 2016 erpå kr l 104 640 kr

133/16
SALG AV AKSJER, KYSSTLAB-PREBIO AS

Vedtak:

Frøya kommune vedtar å seige sine aksjer i KystIab-PreBIO AS.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kommune vedtar å seige sine aksjer i Kystlab-PreBIO AS.

134/16
BORTFESTE OG SALG AV EIENDOMMER PÅ SULA

Vedtak:

Frøya kommunestyre vedtar å overføre rettigheter som høringspart for uttalelse vedrørende bortfeste,
salg og videresalg av alle eiendommer på Sula frå Sula Fiskarlag til Sula Grendelag.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kommunestyre vedtar å overføre rettigheter som høringspart for uttalelse vedrørende bortfeste, salg og
videresalg av alle eiendommer på Sula frå Sula Fiskarlag til Sula Grendelag.

135/16
SØKNAD TOMT MAUSUND

Vedtak:

l. Frøya kommune gir søker tilbud om å erverve 3 tomter i kommunalt boligfelt på Mausund, uten annen
kostnad enn vanlige dokumentavgifter og offentlig avgifter.

2. Kommunen fremsetter krav om utbygging innen to år etter ervervelse.

3. 1 lys av tidligere prioriteringer er dette etter ønsket om å styrke bosetting i Øyrekka.

Enstemmig.



Formannskapets behandling i møte 18. 10. 16:

Følgende omforente forslag til endring i vedtak ble foreslått:

«l. Frøya kommune gir søker tilbud om å erverve 3 tomter i kommunalt boligfelt på Mausund, uten annen
kostnad enn vanlige dokumentavgifter og offentlig avgifter.

2. Kommunen fremsetter krav om utbygging innen to år etter ervervelse.

3. 1 lys av tidligere prioriteringer er dette etter ønsket om å styrke bosetting i Øyrekka»

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

l. Frøya kommune gir søker tilbud om å erverve tomter i kommunalt boligfelt på Mausund, uten annen
kostnad enn vanlige fradelingskostnader.

2. Kommunen fremsetter krav om utbygging innen to år etter ervervelse.

Forslag til vedtak:

l. Frøya kommune gir søker tilbud om å erverve tomter i kommunalt boligfelt på Mausund, uten annen
kostnad enn vanlige fradelingskostnader.

2. Kommunen fremsetter krav om utbygging innen to år etter ervervelse.

136/16
GNR 55 BNR 124 LEIE AV KOMMUNAL TOMT I SÆTHERVÅGEN FISKERIKA VN
FESTEKONTRAKT

Vedtak:

Frøya kommunestyre viser til brev frå Trond Iversen AS datert 10.06.16 vedrerende leie av kommunal
tomt Gnr 55, Brnr 124 i Sæthervågen fiskerihavn og gjør følgende vedtak:

Kommunestyret foreslår å inngå festekontrakt med følgende rammer for avtalen, heri festeavgift,
festetider mm.:

l. Trond Iversen AS fester et areal på ca 500 m2 i Sæthervågen fiskerihavn. Hva festet omfatter
og begrenser er nærmere beskrevet i vedlagte forslag til festekontrakt.

2. Grunnverdien settes til kr 1000,- pr. m2 pr år for arealet og festeavgiften utgjer 7% av denne.
Festeavgiften beregnes etter endelig oppmåling av arealt og betales forskuddsvis til Frøya
kommune, som sender faktura. Første festeår betales en forholdsmessig del av årsavgiften
frem til første årsskifte. Deretter betales avgiften etter kalenderåret, med forfall i januar.
Hver av partene kan kreve festeavgiften regulert hvert 10. år av festetiden. Dette gjelder også
ved forleugelse av festetiden jfr. pkt. 3. Regulering skjer etter endring i Statistisk
Sentralbyrås konsumprisindeks med basis i indeksen den 15. i måneden før den neste
perioden begynner.

3. Festetiden er 20 år. Festeren kan kreve kontrakten fornyet på samme vilkår for 20 år av
gangen dersom ikke bortfesteren har saklige grunner for å nekte dette. Festeren kan si opp
kontrakten i festetiden med l års skriftlig varsel. Etter de første 20 årene kan Frøya

10



kommune si opp kontrakten med 3 års varsel dersom dette er nødvendig for endring eller
fjerning av bygninger eller andre konstruksjoner på eiendommen

4. Festeren kan overdra sine rettigheter etter kontrakten. Overdragelsen er ikke gyldig før den
er godkjent av Frøya kommune. Det samme gjelder fremfeste og pantsettelse. Godkjennelse
kan bare nektes når det er saklig grunn til det. Kommunestyret gir formannskapet
myndighet til å godkjenne endelig festekontrakt.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kommunestyre viser til brev frå Trond Iversen AS datert 10.06. 16 vedrørende leie av kommunal tomt Gnr
55, Bmr 124 i Sæthervågen fiskerihavn og gjør følgende vedtak:

Kommunestyret foreslår å inngå festekontrakt med følgende rammer for avtalen, hen festeavgift, festetider mm.:

l. Trond Iversen AS fester et areal på ca 500 m2 i Sæthervågen fiskerihavn. Hva festet omfatter og
begrenser er nærmere beskrevte i vedlagte forslag til festekontrakt.

2. Gmnnverdien settes til kr 1000, - pr. m2 pr år for arealet og festeavgiften utgjør 7% av denne.
Festeavgiften beregnes etter endelig oppmåling av arealt og betales forskuddsvis til Frøya
kommune, som sender faktura. Første festeår betales en forholdsmessig del av årsavgiften frem til
første årsskifte. Deretter betales avgiften etter kalenderåret, med forfall ijanuar.Hver av partene
kan kreve festeavgiften regulert hvert 10. år av festetiden. Dette gjelder også ved forlengelse av
festetidenjfr. pkt. 3. Regulering skjer etter endring i Statistisk Sentralbyrås konsumprisindeks med
basis i indeksen den 15. i måneden før den neste perioden begynner.

3. Festetiden er 20 år. Festeren kan kreve kontrakten fomyet på samme vilkår for 20 år av gangen
dersom ikke bortfesteren har saklige grunner for å nekte dette. Festeren kan si opp kontrakten i
festetiden med l års skriftlig varsel. Etter de første 20 årene kan Frøya kommune si opp kontrakten
med 3 års varsel dersom dette er nødvendig for endring eller terning av bygninger eller andre
konstmksjoner på eiendommen.

4. Festeren kan overdra sine rettigheter etter kontrakten. Overdragelsen er ikke gyldig før den er
godkjent av Frøya kommune. Det samme gjelder fremfeste og pantsettelse. Godkjennelse kan bare
nektes når det er saklig grunn til det. Kommunestyret gir formannskapet myndighet til å godkjenne
endelig festekontrakt.

137/16
SØKNAD OM KJØP AV 2 TOMTER I BEINSKARDET BOLIGOMRÅDE

Vedtak:

Stig Magne Sæther tildeles tomt nr. 39 og 40 i Beinskardet boligområde, Sistranda.

Tomtene tildeles på vanlige betingelser, dvs. at alle tomtekostnader skal være innbetalt innen 3 måneder
etter tildelingsvedtak.
Det skal være igangsatt bygging på tomtene innen 2 år etter tildelingsdato. Hvis ikke, skal tomtene skjøtes
tilbake til kommunen.

Ved en tilbakeføring av tomtene til kommunen, betaler kommunen tilbake det innbetalte beløp uten
renter, og med fratrekk for tinglysningsgebyr og dokumentavgift for tinglysning av skjøte.

Enstemmig.
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Forslag til vedtak:

Stig Magne Sæther tildeles tomt nr. 39 og 40 i Beinskardet boligområde, Sistranda.

Tomtene tildeles på vanlige betingelser, dvs. at alle tomtekostnader skal være innbetalt innen 3 måneder etter
tildelingsvedtak.
Det skal være igangsatt bygging på tomtene innen 2 år etter tildelingsdato. Hvis ikke, skal tomtene skjøtes
tilbake til kommunen.

Ved en tilbakeføring av tomtene til kommunen, betaler kommunen tilbake det innbetalte beløp uten renter, og
med fratrekk for tinglysningsgebyr og dokumentavgift for tinglysning av skjøte.

138/16
RULLERING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL

Vedtak:

Formannskapet i Frøya kommune ber rådmannen utarbeide prosjektbeskrivelse for arbeidet med
konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse til rulleringen av kommuneplanens arealdel, og
innhente anbud frå private aktører som kan stå for dette.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Formannskapet i Frøya kommune ber rådmannen utarbeide prosjektbeskrivelse for arbeidet med
konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse til mlleringen av kommuneplanens arealdel, og innhente
anbud frå private aktører som kan stå for dette.

139/16
SVART ØKONOMI OG ARBEIDSLIVSKMMINALITET

Vedtak:

l. Innkjøpsstrategien for Frøya kommune skal baseres på:
. 10 strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i

kommuner og fylkeskommuner (Samarbeid mot svart økonomi - KS, NHO, Skatteetaten,
Unio, YS og LO)

. Seriesitetsbestemmelsene for bygg- og anleggskontrakter (DIFI, BNL, Fellesforbundet og KS)
2. Frøya kommune skal innarbeide anbefalingene i sine anskaffelses- og oppfølgingsrutiner.

Eastemmig.

Forslag til vedtak:

l. Innkjøpsstrategien for Frøya kommune skal baseres på:
. 10 strategiske grep for å hindre svart økonomi og arbeidslivskriminalitet ved anskaffelser i

kommuner og fylkeskommuner (Samarbeid mot svart økonomi - KS, NHO, Skatteetaten, Unio, YS
og LO)

. Seriøsitetsbestemmelsene for bygg- og anleggskontrakter (DIFI, BNL, Fellesforbundet og KS)
2. Frøya kommune skal innarbeide anbefalingene i sine anskaffelses- og oppfølgingsmtiner.

12



140/16
FLATVALVEIEN

Vedtak:

. Det må avklares med Fylkeskommunen (STFK) om Frøya kommune kan stå for
detaljprosjekteringen av anlegget frem til og med anbudsdokumenter. Dette for å få kjennskap til
den totale kostnaden for prosjektet.

. Frøya kommune tar inntil kr 500.000 av kostnadene for detaljprosjekteringen. Dette er et bidrag
frå Frøya kommune som skal trekkes ifrå det lokale bidraget ref. fylkestingsvedtak sak 139/15.
Kostnadene dekkes over konto: 1100.18900 Overføringer frå private, prosjekt 110027 Sarepta

. Frøya kommune skal stå som byggherre etter de krav som dette innbefatter. STFK og
kommunen må snarest fremforhandle en avtale om det økonomiske forholdet så snart den totale

kostnaden er estimert

. STFK starter med grunnerverv slik at dette er klart så snart anbudet foreligger og kontrakt er
tegnet for utførelsen. Grunnerverv er det Fylkeskommunen som gjennomfører.

. Fullføring av gang- og sykkelveg frå Nygarden til Karlasvingen må inngå i prosjektet

Enstemmig.

Formannskapets behandling i møte 18. 10. 16:

Følgende omforente forslag til endring i vedtak blefremmet:

«Kulepkt. 3 og 5 slåes sammen.

Nytt kulepkt.:

Fullføring av gang- og sykkelveg frå Nygarden til Karlasvingen må inngå i prosjektet.»

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

. Det må avklares med Fylkeskommunen (STFK) om Frøya kommune kan stå for detaljprosjekteringen
av anlegget frem til og med anbudsdokumenter. Dette for å få kjennskap til den totale kostnaden for
prosjektet.

. Frøya kommune tar inntil kr 500.000 av kostnadene for detaljprosjekteringen. Dette er et bidrag frå
Frøya kommune som skal trekkes ifrå det lokale bidraget ref. fylkestingsvedtak sak 139/15.
Kostnadene dekkes over konto: 1100. 18900 Overføringer frå private, prosjekt l 10027 Sarepta

. Frøya kommune skal stå som byggherre etter de krav som dette innbefatter.

. STFK starter med grunnerverv slik at dette er klart så snart anbudet foreligger og kontrakt er tegnet for
utførelsen. Grunnerverv er det Fylkeskoinmunen som gjennomfører.

. STFK og kommunen må snarest fremforhandle en avtale om det økonomiske forholdet så snart den
totale kostnaden er estimert
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141/16
NYE VEINAVN/OMRÅDENAVN, SAMT ENDRING AV VEINAVN (OMADRESSEMNG)

Vedtak:

Frøya kommune vedtar følgende veinavn/områdenavn og omadresseringer:

-Veiadressenavn: Sørburøyveien, Nordøy veien, Inntiveien, Staulvågveien.

-Områdeadressenavn: Sauøya, Kya, Halten, Tjønnøya, Vågøya, Kvalværet, Rottingen,
Humlingsværet, Vågsværet, Storsauholmen, Litlsauholmen, Soløya,
Kalvøya, Torvholmen.

-Omadressering: Naftadjupveien endres til Esnesbulandet.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kommune vedtar følgende veinavn/områdenavn og omadresseringer:

-Veiadressenavn: Sørburøyveien, Nordøyveien, Inntiveien, Staulvågveien.

-Områdeadressenavn: Sauøya, Kya, Halten, Tjønnøya, Vågøya, Kvalværet, Rottingen,
Humlingsværet, Vågsværet, Storsauholmen, Litlsauholmen, Soløya,
Kalvøya, Torvholmen.

-Omadressering: Naftadjupveien endres til Esnesbulandet.

142/16
TERTIALRAPPORT, 2 TERTIAL 2016 - KULTUR OG NÆRING

Vedtak:

Tertialrapporten for Kultur og Næring l. tertial 2016, tas til orientering

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Tertialrapporten for Kultur og Næring 2.tertial 2016, tas til orientering

143/16
ORDFØRERS ORIENTERING

. Anmeldelse er Rommet på brudd på lov om kulturminner. Rådmann innkalt til avhør.

. Kommunereformen, ref innstilling frå fylkesmann. Ordfører tar kontakt med ordfører
på Hitra.

. Politireformen, høringsutkast sendt ut. Kommer i neste kommunestyremøte

. Ref. Fløtt heim prosjektet i Trondheim den 6. oktober.
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144/16
RÅDMANNS ORIENTERING

Svar på spørsmål frå forrige formannskapsmøte:

. Vedr. lærebøker på nynorsk. Ved en feil ble det bestilt mattebøker på nynorsk for
gruppa som tar grunnskoleopplæring (8 elever). Elevene hadde begynt å skrive i dem før
det ble oppdaget, og bøkene kunne derfor ikke returneres. Alle andre bøker er på
bokmål

. Kostnader til lærebøker dekkes av integreringstilskuddet

. Alle flyktningene er nå klar over at de ikke kan røyke utenfor hovedinngangen. De er
henvist til røykeområdet.

Det ble orientert om status og videre planer ang. mobil- og bredbånddekning på Frøya.

Det ble orientert om arbeidet så langt ang. Øyrekka Folkehøyskole. Styriugsgruppen har
enstemmig besluttet å jobbe videre med Mausund hovedbase.
Søknad skal være sendt innen l. april 2017.

Fredag 21. oktober skal det være fellessamling for prosjektet «Morgendagens omsorg». Alle er
velkommen til å delta. Samlingen med status, utfordringer og veien videre blir lagt frem og
drøftet, sted - kinosalen kl 0830-1130.

PowerPointene frå Budsjettstatus og Mobildekning ligger sist i protokollen.

145/16

SKARPNESET INDUSTMOMRÅDE

Vedtak:

Frøya kommunestyre vedtar å innstille forhandlinger vedrørende kjøp av Skarpneset industriområde til
det er framforhandlet og signert en intensjonsavtale for framtidig bruk og utnyttelse av industriområdet.

Enstemmig.

Forslag til vedtak:

Frøya kommunestyre vedtar å innstille forhandlinger vedrørende kjøp av Skarpneset industriområde til det er
framforhandlet og signert en intensjonsavtale for framtidig bruk og utnyttelse av industriområdet.
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Kommunal- oa

modemiseringsdepartementet

Statsbudsjettet 2017
Ekspedisjonssjef Sølve Monica Steffensen

Statens hus. Trondheim 6. oktober 2016

Kommunale vedlikeholdstilskudd

Sør- og Vestlandet 2017

650 mill. kr til vedlikehald
og rehabilitering

^ 400 mill. kr i statsbud. for 2017
^ 250 mill. kr i første halvår i 2017

^Aktivitet

^Vedlikehald

^Ubyråkratisk

Ministeren likte det han fikk se

/tCKRUSSWr^)
få. i ^
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Kommuneøkonomien 2016

. Skatteanslaget oppjustert med 3, 8 mrd. Kroner

. Kommuneøkonomien vesentlig styrket sammenlignet
med anslaget i revidert nasjonalbudsjett

Kommuneopplegget 2017

Flere og bedre tjenester

. Vekst i frie inntekter 4 075 mill. kr
- kommunene 3 625 mill. kr

- fylkeskommunene 450 mill. kr

. Særskitte satsinger

^.1 ;.>»!- &g fTod^m>*«riesOfpat<
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Vekst i frie inntekter frå 2016 til 2017

Anslag på regnskap
2016iProp. 1 S

Inntektsnivå
RNB2016

2016

Forslag til vekst
frie inntekter
4 075 mill. kr

2017

Demografi

Pensjonskostnader

Satsinger^innenfor frie'inntekte
^idti^ii^5f?'i''sk5l^l50^ill*k!

TspmsQrwn300"mill.
fehabilitenng /JhabiSitennq,

'r/skofehelsetienesten 50 mill.

^fylkSf^i^W TRill.

Handlingsrom

Mill. kr
T.. -. At- ta ''. 03<-f^>»*"n<3t':«-:. »'U'^i»n't'

18



Nytt inntektssystem for kommunene

Gode og likeverdige tjenester i hele landet

Differensiering av basistilskuddet -
j hovedsak utgifter til administrasjon

Fortsatt full kompensasjon for ekstrakostnader til tjenester på
grunn av store avstander og spredt bosettingsmønster

Kostnadsnøkkelen oppdatert i tråd med statistiske analyser
som forklarer kostnadsforskjeller

Endringer i regionalpolitiske tilskudd

Satsing på helse- og omsorg

. Opptrappingsplanen rus

. Helsestasjon og skolehelsetjeneste

. Opptrappingsplan
habilitering og rehabilitering

Dagtilbud til personer med demens

Mer til rekruttering av psykologer

Investeringstilskudd til
heldøgns omsorgsplasser

Om lag 1 800 plasser i 2017

Kun støtte til prosjekter som
øker antall plasser fra 2021

Lengre innfasing

u

19



»r-y

. f"

Satser på skole

. 150 mill. kroner til

tidlig innsats i skolen

. Fortsatt satsing på kompetanse
og videreutdanning

Opprusting av fylkesveier

l finn

1-100

l^OU

KXII)

RlX»

600

-100

-'I K l

? m s ?mfi ?ni7

Integrering

. Viderefører ekstratilskudd ved bosetting

Refusjonsordningen for kommunale
barnevernstiltak blir fast tilskudd

- Dere gjer Verdal til et
mer spennende sted
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Mer ansvar til kommunene

. Aktivitetsplikt for sosialhjelps-
mottakere under 30 år

. Plikt øyeblikkelig hjelp døgnopphold:
Brukere med psykisk
helse- og rusproblematikk frå 2017

. Utnytte innvandreres
videregående opplæring bedre

Forenkle og forbedre

. Boligsosiale tilskudd
^ Boligsosialt arbeid

^ Kompetansetilskudd

. Midler til frivilligsentraler
^ Midler frå Kulturdepartementet

~r l tillegg en økning på 20 mill. kroner
- Tilsvarer 47 000 kr per sentral

Ressurskrevende tjenester 2017

. Sterk vekst i brukernes behov - statens utgifter mer enn
tredoblet siden 2004

Kompensasjonsgraden uendret på 80 pst.
Innslagspunktet blir på 1, 157 mill. kroner
- Prisjusteres på vanlig måte
- Økes med 50 000 kroner utover dette
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Momskompensasjon

Borettslag og sameier som
samarbeider med kommunen om

helse- og omsorgstjenester

Tilbakebetalingskravene for
kulturhusene i Stavanger og
Kristiansand kraftig redusert

Fyikesiii. -finen i Scf-TiyrrJeLTO

Orientering om enkeltsaker i statsbudsjettet,
inkl. skjønnsmidler for 2016 og 2017

sri. il^ i.. !. )f)(:l

Kt-iti-imijnal og sdmordningsstaben
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Befol\r!n£sutviiJng
ip'osent.iaib.2UIU

-8 - O 'h

1-15%

F*"'a 16-2S ti:
26-50%

-Bt-*'<: Knirg^n-.inrig pfc-.ftt 199? .''016

-Be-ctnirgsframskrivinii present 2015-2040 |MM'.'M-» lcrnat rei 20-6)

-Br'L l. nirg-.t-n liu.g p'o»'it ;3';1' ?nl6

oesarafann Bwneh^ecc
opplarine

Barn oc fenMn; Hctec, omsora oe MB»» oe Uime
«Nwritjemsti

L«Nfcn*t(tmat<»c Konwnunal rtYring Ptonoebyee
reindnft

Simfunnsakkeriitf»

ocbefcdtk^»

F^lesmanrw i Sv-Tro-rd&SQ

Deflator og skatteøren

Deflator

herav lønnsvekst (telter knapt 2/3)

2016

2,6
2,4

2017

2,5

2,7

Skatteøren kommunene: 11, 8 pst. (uendret frå 2016)

Skatteøren fylkeskommunen: 2, 65 pst (uendret frå 2016)

Skatteandel: 40 pst.
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Anslag på frie inntekter 2017
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Fyikesmannen i Scr-Troideiao

Distrjktstilskudd Sør-Norge
. Ivareta kommuner med svak

samfunnsmessig utvikling
* Basert på disrriktsindeksen (Dl)

- Geografi

- Demografi

- Arbeidsmarked

Levekår

. Jevnlig oppdatering av indeksen

. Tildeling

- Under 3 200 innbyggere eller

- Dl på 46 eller lavere

- Gj. sn. skatteinntekt siste 3 år < 120 pst

- Satser per kommune og innbyggar
(prisjustert)

. Redusert tilskudd fanges opp av INGAR

Kommune
Indeks
2014

Indeks
2015 2016 2017

Hemne

Hitra

Frøya

Ørland

Rissa

Bjugn

Åfjord

Oppdal

Meldal

Røros

Snillfjord

Agdenes

Roan

Osen

Rennebu

Holtålen

31

38

44

34

47

25

24

31

29

36

31

29

20

13

29

19

31

44

49

31

45

24

23

32

26

34

28
30

13

17

28

20

6345

4906

2478

7079

o

6754

5738

8235

6236

5476

5475
5475

5475

5475

5475

5475

5832

2491

o

6863

1688

6396

4758

8686

5499

7326

5543

5543

5543

5543

5543

5543
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Veksttilskudd

. Redusert vekstgrense frå 1, 5 til 1, 4%

. Under 140% av landsgjennomsnittet

. Sats per innbygger over grensen: 57 191 kr

Befolkningspnrtnpg 2013-2010
fijf3nii»it)\ifttt

Kommune 2016 2017

Skaun

Frøya

Malvik

Trondheim

8126

1262

2481

10661

22530

6112

1982

1859

150

10103

Ft^v^l

M, i'<. >.

hyncilieini

h 1[»

Mtiihui

St:'! u u

BiU^n

O^kddl

Kl. r:,u

Ocpd»!

tødcnea

Rcr-~ncr;-j

Afiod
ti'lar d

Roros

^ emne

MidrcO.i.ildji

Ho talen

Wlt, -,0

Melda!

S-, lit nrrt

Tyddl

(is^i

? 00

Fylkesrrcrii-ren t Sc'-Tro"idetag

l,6.',

1,W

07

0,8|

0.61

0. 8^

0. 76|
0. 71

U. 15

0. 41

0. 37

0, 3b

U. ji,

O. ? 7

II ;">

2, 78

!, 12

1.00 2. 0u 3, 00

Awjkljng av ordning med tapskompensasjon

Kompensasjon ti! kommuner som
tapte på endringer inntektssystemet
2011avviklesi2017

400 mill. kr omdisponeres:
- Regionsentertilskudd
- Kompensasjon for redusert

basistilskudd til kommuner som slår

seg sammen

Kommune Beløp

Trondheim

Hemne

Frøya

Agdenes

Afjord

Roan

Orkdal

Hottålen

Melhus

Skaun

25900

100

800

200

300

200

1200

200

700

2200

31800
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Fyl^esmertnen i Sc'-Tro-idei 5c

Tabell C-k
Kommune

Trondheim

Hemne

Snillfjord
Hitra

Frøya
Ørland

Agdenes
Rissa

Bjugn
Afjord
Roan

Osen

Oppdal
Rennebu

Melda!
Orkdal
Reros

Holtalen

Midtre Gauldal
Melhus
Skaun
Klaebu
Malvik
Selbu
Tydal

Helsestasjon og
skolehelsetjeneste

24941
602
119
597
644
704

220
951
676
428
Ill
121
960
334
530

1717
682
254
865

2510
1294
1069
2257

566
100

43252

Utdanning av
deltidsbrannpersonel

686
100
80

140
160
370
140

o

o

o

o

o

o

o

105
85

120
80
o

411
85

o

o

80
115

2757

Frivilligsentraler
4035

365
365
365
365
365
303
365
365
365

o

o

365
365
365
365
365
241
365
365
365

365
o

365
210

11359

F-^kesrTicnnen t Sc'-Tronde'3g

Basismodellen

Innbyggertilskudd

+/- Omfordeling med grunnlag i
utgiftsvariasjoner

. IS-kfiteriet kalibrert til Søl -

Trøndelag (25%)
* Forebyggende barne- og

ungdomsarbeid (ca 36%)
. Samferdsel (ca 14%)
. Samfunnssikkerhet (ca 14%)
. Fritidsbebyggelse (ca 9%)
. Beliggenhet ift. Trondheim (ca

i%)

Basistilskudd

Kommune
Trondheim

Hemne

Snillfjord
Hitra

Frøya
Ørland

Agdenes
Rissa

Bjugn
Åfjord
Roan
Osen

Oppdal
Rennebu
Melda!
Orkdal
Røros
Holtåten
Midtre Gauldal
Melhus
Skaun

Klæbu
Malvik
Selbu

Tydal

2016
11500

500
200
800
500
500
300
700
500
400
200
100
800
400
400

l 100
1100

300
700

1400
600
400

1000
400
200

25000

2017
12200

400
200
500
500
400
300
700
500
400
200
100
800
400
400

1000
1100

300
700

1300
600
500
900
400
200

25000
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Fy!kesmannen i Scr -Tr3ideiac

Minoritetsspråklige elever

Store utgifter for kommunene

Merkostnad knyttet tii økt kompleksitet i
tjenestetilbudet på grunn av høyt antall
språk

Volum ivaretas gjennom kriteriene i
inntektssystemet

Ny og enklerø modell frå 2014

- Antall språk ekskl. vesteuropeiske språk
l (forutsetter enkeltvedtak)

- Trondheim gis samme beløp som
kommunen med høyeste utmåling

- Overgangsordning i 2014

Data per 01. 10 i det aktuelle skoieåret
hentes frå GSI

Kommune Språk
Skjenn
2016

Skjønn
2015

Trondheim

Hitra

Frøya

Rissa

Bjugn

Roan

Oppdal

Rennebu

Meldal

Orkdal

Melhus

Klæbu

Malvik

53

8

2

4

3

o

2

2

o

10

8

2

3

900

700

100

300

200

o

100

100

o

900

700

100

200

4300

Fyikesmannen i Sc'-Tronde. sg

Ressurskrevende tjenester

Kommune

Toppfinansieringsordningen for 2015
Innslagspunkt: 1,081 mill. kr

- Kompensasjonsgrad: 80%
- Netto utgift i Sør-Trøndelag

. 2015: 1,043 mrd. kr (433)

. 2014: 0, 967 mrd. kr (406)

. 2013:0,831 mrd, kr (379)
- Egenandel i Sør-Trøndelag

. 2015: 583 mill. kr
' 2014: 532 mill. kr
. 2013: 472 mill. kr

Skjønnstilskudd 2016
- Egenandelsgrense = l 891 kr
- Tilskuddsgrad: 18, 6%

. 2016: 15,0 mill. kr

. 2015: 13, 2 milt. kr

. 2014: 12, 7 mill. kr

Hitra

Frøya

Agdenes

Bjugn

Åfjord

Oppdal

Røros

Melhus

Klæbu

Selbu

Netto

utgift
Egenandel
per innb.

Skjønn
2016

53889

41685

14391

25197

22189

33300

17594

94227

25111

19602

4390

4080

5653

2502

3735

2600

1699

2890

1968

3042

2500

2000

1200

800

2500

900

o

3500

500

1100

15000

800

600

100

wo

200

^n i

100

J 00

l W

8i»i

800

i0()

4CH)

4800

Skjønn
2015

2200

1900

1100

1000

1500

1100

100

2600

700

900

13100
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Fylkesmannen i 5c--Trande;3c

Fellestiltak i 2017

Bosetting og integrering av
flyktninger

- Læringsnettverket
- Fellestiltak

Samhandlingsreformen og
omsorgsplan 2020

- Sekretariatsfunksjon St. Olavs
hospital og kommunene (siste år)

IKT og digital samhandling
- DigUT
- KomUT (siste år)

Kommunereformen

- Fellestiltak og særskilte
oppfølgingsbehov

Årets
fytkesgrep

2017

Kompetanse
- Nettverk: KOMØKNETT, LENSA,

GIS og utviklingsnettverket
- Regionsamarbeid oppvekst og

utdanning
Samfunnssikkerhet og beredskap

- Sårbarhet i telenettet

Natur og miljø
- Oppfølging av vanndirektivet
- Kartlegging av naturtyper

Klimaråd Sør-Trøndelag
Klimatilpasning i kommunene
Interkommunal plan og arealbruk
reindrift/utmark

- Planfaglig ressurs for regionale
reindriftsinteresser

Ressurskrevende tjenester
Minoritetsspråklige elever

28



Fylkesmannen i Sc'-Trande!aq

Fellestiltak i 2017
Bosetting og integrering av flyktninger 3 000

Lærincisnettveiket l 750

Fellestiltak l 250
Samhandlingsreformen og omsorgsplan 2020 l 000

Sekretariatsfunksjon l 000
IKT og digital samhandling 750

DigUT 250
KomUT 500

Kommunereformen l 500

Fellestiltak oci særskilte oppfotgincjsbehov l 500
Kompetanse 2 350

Fac)iiettvei1< l 350

Regionsamaifceid OU 1 000

Samfunnssikkerhet og beredskap l 500
Såibariiet i telenettet l 500

Natur og miljo 5 700
Vanndirektivet 800

Naturtyper 800
Klimaråd 300

Inteikommunal ptan/ areatbaik reindrift/utmaik 300
Regional reindriftsinteresser 500
Klimatilpasning i kommunene 3 000

Ressurskrevende tjenester 14 000
Minoritetsspråktige etever 5 000
SUM 34 800
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FylkesrriBinen ) Sc'-Tronde;sg

Fylkesvis skjønnsramme 2017
Kommune

Trondheim

Hemne

Snillfjord
Hitra
Frøya

Ørland
Agdenes
Rissa
Bjugn

Åfjord
Roan

Osen

Oppdal
Rennebu

Meldal
Orkdat
Roros

Holtåten

Midtre Gauldal

Melhus

Skaun

Ktæbu
Malvik
Selbu
Tydal
Tilbakeholdt
SUM

Kompensasjon DAA &asismodell

o

o

o

o

o

3300
l 300
4700
3200

o

o

o

o

o

3100
o

o

o

4200
o

o

o

o

i 200
o

o

23000

Fellestiltak Prosjektskjønnog Uforutsette Sum skjønn,
kommune- hendelier jf. gront hefte

spesifikk* forhold __(5 %)
12200

400
200
500
500
400
300
700
500
400
200
100
soo
400
400

1000
1100

300
700

1300
600
500
900
400
200

o

25000
34800
34800

14860
14860

5140
5140

12200
400
200
500
500

3700
1600
5400
3700

400
200
100
800
400

3500
1000
1100

300
4900
1300

600
500
900

3600
200

54 SOD
102800

Forutsetning Frøya kommune

. Bruker KS sin prognosemodell på inntektene

. Rammetilskudd kr 129 212 000

. Skatteinntekt kr 150 319 000

. Eiendomsskatt kr 4 250 000

. Totalt kr 283 781

. Gebyrregulativet med 3,5% på våre egne satser

. Pga differanse mellom årets deflator, mot økning på rammetilskudd

. Vi har lavere satser på flere områder enn nabokommunen

Sparekatalogen
* Det er en reel sparing for neste år pga differanse på nasjonal deflator og tilskuddet Frøya kommune
får

. Det er tatt i det som er skrevet i sparekatalogen om inntrekning av midler

. Kulturskolen

. Ved en feil i budsjettet for 2016 ble det i budsjettet lagt inn en post på pensjon i Statens
Pensjonskasse. Kulturskolens ansatte har gått over til KLP
. Nesset barnehage
. Nesset barnehage har en budsjettpost på funksjon 211 Styrket tilbud førskolebarn. Barnehagen har
ingen som lønnes over denne funksjonen for 2017.
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FRØYA KOMMUNE
Kraft og mangfold

Presentasjon pr rammeområde
innspill til budsjett og
økonomiplanperioden

^
.w»

F R :^ Y A

D Mål: «Kommunen skal være en fremtidsrettet og innovativ tjenesteyter og arbeidsgiver.

DAIle rammeområdene er representert i rådmannstcamet: rådmann, assisterende rådmann,
kommunalsjef, virksomhetsleder teknisk, økonomisjef og virksomhetsleder strategi og
utvikling/kultur og næring

PRESENTASJON AV STATUS OG PRIORITERINGER

Den norske kirke
Rådmann

Oppvekst
Helse og omsorg
Kultur og næring
Teknisk

Janicke Vatn
Thomas Sandvik
Svanhild Mosebakken

Beathe S. Meland

Marit W Norborg
Sigrid Hanssen
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Frøya sokn

DEN NORSKE KIRKH
Frøya menighet

Status

DVirksomheten har 3,7 årsverk fordelt på 8 ansatte, dette inkl. diakoni med 0,5 årsverk
som finansieres over administrasjonenes driftsbudsjett. I tillegg kommer sokneprest
med l årsverk og en prestestilling i vakanse på 0,5 årsverk. De ligger under Orkdal
prosti/Nidaros bispedømme, og inngår ikke i Frøya sokns lønnsbudsjett.

DVirksomheten har gjennomgått en lengre periode med skifte av ledere noe
kontinuiteten i driften påvirkes av. I tillegg var menighetsrådet så å si nytt frå
01.11.2015. Ranita Jørgensen er tilbake medio februar 2017.

Utfordringer drift:

D Utfordrende å få driftsbudsjettet i balanse uten økning i det
kommunale tilskuddet som har vært uforandret de siste årene.

(Det er ikke tatt hensyn til normal lønn- og prisvekst i tilskuddet.)
D Å f å kontroll på gravplasser, graver, festere og sletting av graver.
D Rekruttering når to ansatte går av med pensjon neste år.
D Endrings- og utviklingsarbeid; bruk av IKT-Iøsninger.

Driftstiltak i planperioden:

D Prosjektstilling 25% over 2 år for å få kontroll på
gravplass-problematikken.

D Videreføring av diakoni-stilling 50 %.
a Intern opplæring IKT-løsninger.

Utfordrinser investerins:

D Rehabilitering av taket på Sletta kirke; neste fullfinansiert av soknet.
DUfrvidelse av Nordhamarvika gravplass - prosjektering.
D Rehabilitering av taket på Sula kapell.
DIverksetting av universell utforming Titran, Sula og Hallaren kirke.
a Rehabilitering av Froan kapell (2018).
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Rammeområde rådmann

Består av

DFolkevalgte
D Strategi og utvikling
D Økonomi med personal
D Servicesenter med IKT

DTiIUtsvalgte
DLærlinger

Utfordrinser rammeområdet rådmann

DVekstkommune

D Beholde kompetanse
DEffektivisering/digitalisering/IKT
D Arkiv

D Mobil- og bredbåndutbygging
D Arealplan og kystsoneplan
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Pnoriteringer

D Sykefraværet
D Digitaliserer / effektivisere tjenester
D Beholde kompetanse
D God økonomistyring
D Mobil- og bredbåndsutbygging

Økonomi

Status

D Personal, regnskap, lønn og Controller
D Tett på virksomhetsledere
D Sykefravær
D Tertialrapportering
D Budsjett
DÅrsregnskap

Prioriteringer

D Rekruttering, arbeidstidsordninger og sykefravær
D«Bedre styring»
D Utvikle rapporteringen
DVidereutvikle samarbeid med virksomhetsledere

DFokus på reell sparing
D Budsjett
D Regnskap

STRATEGI OG UTVIKLING

DRådgivere og prosjektstillinger samlet i en virksomhet
D Kvalitetssikring og oppfølging av politiske vedtak og oppgåver på

strategisk nivå
D Fokus på samarbeid på felles arena og kobler saker for helhetlig oversikt

og analyse.
D Tett dialog med rådmann og rådmannsteam.
DKommunereformen
D Samfunnsmedisiner
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Pnonteringer

DSistien
a Stabben Fort
D Mobil og bredbånd

SERVICESENTERET

Status

D Består av Offentlig Servicekontor, IKT-avdelingen og Bolig og tilflyttingskontoret.
D Ansvar for Arkiv, IKT-drift, IKT-strategi, politisk sekretariat, Servicekontorfunksjon,

hjemmeside/facebook, informasjonsflyt/kommunikasjon intern og ekstern m. m.
D En virksomhet under utvikling i forbindelse med prosjektet Service 2016 delprosjekt 6
i administrativ utvikling.

DForvaItningskontoret frå april 2017

Prioriterinser

aØkningdriftIKT
DArkiv og overgang til fullelektronisk arkiv, i løpet av 2016/2017 også på sikker sone.

Arbeid med avvik på arkiv må fortsatt prioriteres.
DDigitalisering/effektivisering av tjenester. Webutvikler.
DBedre infrastrukturen rundt nettverk og neth7erkskomponenter.

OPPVEKST

Består av 6 skåler (4 oppvekstsenter), kulturskole og l kommunal barnehage. I tillegg to
private barnehager
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POLITISKE MÅLSETNINGER 2016-2020.
(Gjelder også fot de private barnehagene)

SAMFUNNSPLANEN:

.Skape helsefremmende skalet og bamehager - med fokus på både psykisk- og fysisk
helse.

OPPVEKST:

.Foqilikte et tverrfaglig samarbeid mellom oppvekst og helse.

SAMFUNNSPLANEN:

D Øke foreldrekompetansen

OPPVEKST:

D Foreldre/fores åtte opplever å bli brukt som en ressurs - toveis btukermedvirkning.
D Deltakelse på foreldre-undersøkelser er opp mot 100 %. Svarprosenten på opplevd
bfuker-tnedvirkning er høy.

SAMFUNNSPLANEN:

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

OPPVEKST:

D Arbeidsliv, politisk nivå og oppvekst forplikter seg til et samarbeid for å synliggjøre
viktigheten av høyere utdanning.

Felles utfordringsbilde - «tegn i tiden»:

DFlere barn med store atferds- og språkutfordringer- økt antall barn og elever med
minoritetsbakgrunn. Økt behov for bistand av hjelpetjenestene.

Her tenker vi spesielt på de elever som ikke har enkeltvedtak, men som strever med
utfordringer i kortere eller lengre tid. Tidkrevende, og setter store krav til samarbeid og
tiltaksvalg.
Elever med minoritetsbakgrunn krever tilpasset undervisning (Særskilt
norskoppIæring-SNO) utført av pedagogisk personale. Krav om enkeltvedtak.
Barn i barnehagen har behov for å få ivaretatt sin språklige identitet

D Mangelfull morsmålsopplæring- utfordrende å rekruttere morsmålslærere.
Det bør etableres et samarbeid med Hitra kommune.

D Økt behov for barnehageplasser
Med økt boligbygging flere steder, både nå og framover, ser vi allerede et økende press
på barnehageplasser, spesielt småbarnsplasser
Pr. dato er det kapasitet på areal, men de aktuelle barnehagene må bemanne opp

(Nabeita og Nordskag oppvekstsenter)
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D Viktig arbeid er i gang med revidering av skole- og barnehagebruksplanen- planlegge
for framtida.

DIgangsatt arbeid rundt en mer rettferdig fordeling av virksomhetenes budsjett-
iverksettes 2017

D Svake skoleresultater

DLedere og administrativ skoleeier må i fellesskap bli bedre på å tydeliggjøre hva som
ligger til grunn, både i skole og barnehage, for å skape gode skoleresultater. Få fram de
gode eksemplene, spesielt i dialog med politisk nivå.

DFremdeles IKT-utfordringer, både på skoler og barnehager. Stadig større krav til
digital undervisning og gjennomføring av prøver.

Prioriterte felles utfordrinser

DVidereføring av dagens budsjettramme
DØkning av rammer ved vesentlig økte behov for barnehageplasser
D Ønske om økt kapasitet i hjelpetjenestene (helsesøster, PPT, barnevern)

HELSE OG OMSORG

a Helse og omsorg består av

D B o- aktivitet og miljøtjeneste
D Pleie -og omsorgstjenesten
D Familie, helse og rehabilitering
D Kommunale tjenester i NAV
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D De interkommunale samarbeidene med Hitra

forvaltningskontor, psykisk helse, livsstil og
mestringssenter som skal awikles i løpet av 2017

JOBBER UT FRÅ FØLGENDE MÅL I SAMMFUNSPLANA
SATSNINGSOMRÅDE: LEVEKÅR OG FOLKEHELSE

DOverordnet mål: Alle innbyggere på Frøya har like muligheter til en meningsfull
hverdag med høy livskvalitet, uavhengig av sosial og kulturell bakgrunn

SATSNINGSOMRÅDE: ORGANISASJONEN FRØYA KOMMUNE

DOverordnet mål: Frøya kommune er en fremtidsrettet og
innovativ tjenesteyter og arbeidsgiver

FOKUSOMRÅDER :

DMorgendagens omsorg/tjenester
D Tj enesteutvikling
D Kvalitetssikring og internkontroll

Felles mål med oppvekst: Forplikte et tverrfaglig samarbeid mellom oppvekst og
helse/omsorg

Felles utfordrinssbilde- «teen i tiden»

DStilles større krav til at rammeområdet gjennom
D Reformer og nye lover
D Behov i befolkningen
D Ny teknologi, behandling og retningslinjer (beste praksis)
DØkende byråkrati
D Handtering av avtaler og samarbeid
D Krav om dokumentasjon og saksbehandling
DØkende kostnader

DRessurskrevende tjenester
D Vikartjenester/vikarbyrå
D«Knapphet» i fagressurser- økt bruk av lønn/overtidsgodtgjøring
DPrisøkning på varer og tjenester
DAvlastningstilbud, støttekontakter, aktivitetstilbud, omsorgslønn
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VIRKSOMHETEN FOR BO-, AKTIVITET- OG MILJØTJENESTE

Virksomheten har ansvar for:

- Tjenesten for funksjonshemmede
- Dagsenter «Kontakten»
- Dagsenter «Strandkanten»
- Arbeidsrelaterte aktiviteter/ tilbud via Cafe Kysthaven

Utfordringer

l. Utetjenesten

Økende behov for bistand og koordinering til personer som bor i egen bolig eller
i foreldrehjemmet.

2. Daetilbud/aktivitetstilbud - Dagsenter Strandkanten
Manglende driftsbudsjett og mangler driftsansvarlig

3. Kommunal avlastninssbolis til barn/unge (0-18 år) og deres familier
Mangler driftsbudsjett og årsverk på tjenesten frå 2017

4. Bemannet botilbud Heia bofellesskap, et botilbud til ungdommer og voksne med
særskilt behov. Ferdigstilles våren 2017. Mangler driftsbudsjett og årsverk

5. Bemannet botilbud Moa 3 os Moa 4, et botilbud til voksne med særskilt behov.
Mangler driftsbudsjett og årsverk på tjenesten

6. Økende behoy for ressurskrevende tjenester.

Antall unge og vaksne innbyggere som har omfattende sammensatte behov er
økende, noe som krever tett oppfølging og bistand på alle arenaer.

7. Økte henvendelserpa tjenestene omsoreslønn os støttekontakt

Er et økende behov og etterspørsel etter tjenestene.
Behov for å styrke budsjettposten for tjenesten omsorgslønn og støttekontakt
behov for økning

8. Kompetansehevins os rekrutterine

For å kunne møte Morgendagens omsorgs behov for faglig og kvalitative
tjenester, er

det viktig med kontinuerlig kompetanseheving av de ansatte i virksomheten.
Dette gjelder innenfor grunnutdanning, videre- og etterutdanning og
internopplæring jft Strategisk kompetanseplan.
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Prioriterinser - drift

DAvlastningsenheten
a Heia bofellesskap
DTo-mannboIig Moa 3 og Moa 4
DUtetjenesten
DDagsenter Strandkanten, dagsenteransvarlig
DDagsenter Strandkanten - driftsbudsjett
D Omsorgslønn - økning av rammen
IJ Kompetanseheving - rekrutterin

Virksomheten Pleie 02 omsors

^^

Virksomheten består av

Dsykehjem
D hjemmetjenester
DBPAordninger
Domsorgsboliger

Utfordrineer

DÅ ha riktig, og nok kompetanse til å møte morgendagens omsorg.
DMerkostnader med vikarbyråbruk på grunn av mangel på/ «knapphet» av

fagkompetanse i egen kommune
DÅ styre/utnytte ressursene på en bedre måte.
DEndringsarbeid.
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Utfordrinser drift:

DUtfordrende å få budsjettet i balanse
DUnderbudsjettert på mange driftsarter jf. regnskap for 2015 (regulativbestemte tillegg

og driftsutgifter)
D Økt overtidsbruk, men er uten budsjett
D Redusere bemanning for å få det i balanse, eller økt bevilgning?

Prioriterinser - investerinser

DMorgendagens omsorg

Prioriterinser - drift

D Sikre tilgang til riktig kompetanse, til riktig tid.
D Robuste bemanningsplaner
DVelferdsteknologi og hverdagsrehabilitering

Driftstiltak i planperioden:

DLivsgIede for eldre
DDemensteam

Virksomhet
Familie- helse- rehablHterins barnevernstienesten

^^-
^M

DVirksomheten har i dag ansvar for interkommunal psykisk helsearbeid, barnevern
helsestasjon/skolehelsetjeneste, IKjordmortjeneste, apen barnehage, barne- og
familieveileder, legetjenesten, legevakt, fysioterapitjenesten, ergoterapitjenesten,
hjelpemiddelkoordinator, i tillegg kommer legevaktsamarbeid med Hitra og LiO/SiO og
samarbeid med St Olavs Hospital ang tilbud om audiograf l dag/mnd på Frøya
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D Familie, helse og rehabilitering er en stor og kompleks virksomhet med mange
tjenesteområder innen helse som gir et stort fagspenn og nedslagsfelt. Virksomheten og
dens tjenester blir en naturlig part inn i Familiens hus som det nå jobbes aktivt med å
etablere.

Utfordringer

D Barnevern

D Akuttberedskap 24/7- samarbeid med Trondheim
D Kompetanseheving og veiledning for ansatte
D Egen tiltaksstilling lokalt

DFysio/ergo/hjelpemiddel
D Utlån av hjelpemidler

DHelsestasjonen
D Jfr. statlig satsing øke stilling til helsesøster- sees mot tidlig innsats og familiens
hus

D Kompetanseheving for ansatte

DLegetjenesten
D Feil i budsjett - legetjenester

Prioriterineer - drift:

D Akuttberedskap barnevern
D Ekstern veileder barnevern

DKommunalt hjelpemiddellager
D Styrking skolehelsetjenesten
DUnderbudsjetterte utgifter legetjenesten
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Kommunale

tjenester i
NAV Hitra Frøya
avd. NAV Frøya

Kommunale tjenester i NAV Frøya:

D Råd, veiledning og oppfølging etter Sosialtjenesteloven i NAV
DGjeldsrådgivning - gjeldsrådgiver
D Rus Oppfølging (dag) - samarbeid Hammer gard
DFlyktningtjeneste

DIntroduksjonsprogrammet / rett-og-plikt-elever
DBosetting/ miljøarbeid
DProgramveileder, flyktningkonsulent, lærere

DFokusområder

D Ungdom
DInnvandrere

D Langtidsledige
DAktivitetstilbud

D Ungdom: "Utenforskap"
D Stadig flere unge dropper ut av vgs
D Ungdom står uten lærlingeplass
D Stadig flere ungdommer mottar økonomisk sosialhjelp over tid

DLokaler for Flyktningtjenesten
DUndervisningsIokale for Introduksjonsprogrammet /rett-og-plikt-elever
D Konto r/ arbeidsplass for ansatte
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D Arbeidsinnvandrere

D Helsemessige utfordringer gjør at enkelte må finne jobb utenfor
havbruksnæringen: - mangler utdanning, kan ikke norsk, ikke dokumentert
arbeidserfaring frå tidligere, økonomiske forpliktelser...

D Rus

D Oppfølging kan ikke ivaretas av en enhet som kun er tilgjengelig på dagtid -
Oppfølging av rusmiddelavhengige må være en del av heldøgnsomsorgen.

D Økonomisk råd- og veiledning ligger til NAV

Prioriterinser:

D Etablere aktivitetstilbud/ arbeidstreningsplasser
D Aktivitetskrav ved mottak av sosial stønad frå 01.01.2017

D Finne arbeidstreningsplasser/ praksisplasser i ordinære bedrifter
(..gå i dialog med kommunale enheter og lokale arbeidsgivere om å ta imot
brukere som står langt frå jobb..)

D Etablere «Jobbhus»:

et tilbud til ungdom mellom 16-25 år. Gruppebasert arbeidsrettet kurstilbud
over 4 uker x 4 pr. år

D Arbeidsretting av Introduksjonsprogrammet
a Individuelle kompetansekartlegginger - hurtigspor til arbeid
D Grunnskoleopplæring - videregående utdanning

D Egnede lokaler for Flyktningtjenesten
D Viktig å få på plass egnede lokaler for å:

D styrke læringsmiljø og samhold
D styrke fagmiljøet blant ansatte

PRIORITERING

Felles omstillingsprosess- morgendagens omsorg/tjenester
D Heldøgnsomsorgen
DFrivilligheten og pårørendeomsorgen
DVelferdsteknoIogi og hverdagsmestring
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D Rus og psykisk helse
D Bemanning, kompetanse og rekruttering
D Familiens hus- samarbeid oppvekst/omsorg - livsfasetenkning for å forebygge

fremtidige ressurskrevende brukere (jfr tidligere drøftinger om kommunens
utfordringer)

Prioriterte, felles utfordrineer:

.Drift og bemanning av nye bofelleskap for ungdommer samt avlastningsenhet
(vedtaksberettigede tjenester)

.Økning omsorgslønn og støttekontakt - tilby dette i større grad -i et forebyggende
perspektiv

.Styrking av tilbudet - rus/psykisk helse samt

.Aktivisering - dagtilbud til alle grupper

. Ungdommer - unge vaksne

. Rus/psykisk helse

.Tidlig innsats- familiens hus - helsesøster

KULTUR OG NÆRING

STATUS
D Frøya kultur- og kompetansesenter (med kino)
D Frøya folkebibliotek
DHallen/svømme/basis hallen (HIP)
D Frivilligsentralen
D Administrasjon (virksomhetsleder)
Virksomheten skal jobbe etter mål og tiltak nedfelt i følgende planverk: kulturplan,
handlingsplan for idrett og fysisk aktivitet og strategisk næringsplan.

Utfordringer kultur og næring
DUtnyttelse av ressurser innenfor helhetlig idrettspark
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PRIORITERINGER

DFerdigstilling av prosjektet Helhetlig idrettspark
DRealistisk budsjett Frøya Kultur Kompetansesenter og Frøyahallene.
DSommerjobb for ungdom

Teknisk

.Plan og byggesak

.Kart og oppmåling

.Drift

.Brann og redning

.Landbruk

.Miljø

.Prosjekt

STATUS
D Bemanning - ny organisasjon på plass med ansatte i alle roller
DLavt sykefravær - godt arbeidsmiljø - ungt miljø(generasjonsskifte)
D Digitaliserte arkiv - landbruk, byggesak og deling
D God fokus på saksbehandlingstid og svar ut gir god framdrift og fornøyde brukere
D Stor aktivitet på Frøya gir interessante og mange oppgåver, men er samtidig en

utfordring med tanke på gjennomføring, både i forhold tU ressurser, tid og kvalitet.
DHeIhetlig idrettspark, Morgendagens omsorg, store prosjekter VA, ny brannstasjon
D Brann - foreldet brannordning og manglende ROS analyse
D Tilsyn - for få, mangler kapasitet
D Lov om offentlige anskaffelser - sertifisermgskurs
D Lite tilgjengelige tomter både bolig og næring

PRIORITERINGER

D Beholde medarbeidere med riktig kompetanse for å møte utfordringene som
kommunen har som en vekstkommune.

D Brann - ROS analyse og evaluering av nåværende brannordning
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D Være i forkant og øke vedlikehaldet av både bygg og kommunaltekniske anlegg, slik at
realkapitalen ikke reduseres.

D Fokus på næringsutvikling og behov for boligområder for å tilfredsstille de krav som
innbyggerne og næringslivet setter til arealbehov og infrastruktur

DTilgjengelige ressurser for å gjennomføre tilsyn på ulovlighetsoppfølging - byggesak,
VAR, boforhold, strandsone, eiendom

D ENØK tiltak for å redusere store kostnader på energi
D Fullføre arbeidet men ny avløpsplan med tiltak for å redusere direkteutslipp uten

rensing
D Lov om offentlige anskaffelser

Rådmannens prioriterinser

D Oppdaterte planer
DMorgendagens omsorg
D Tidlig innsats
DTverrfaglig samarbeid, oppvekst og helse
DHelhetlig kultur og idrettssatsing
D Digitalisering / Mobil- og bredbåndsutbygging
D Rekruttere og beholde kompetanse
D Brann og beredskap
D Sykefraværet

TAKK FOR OPPMERKSOMHETEN
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Dekning:

Radiosignalene som sendes mellom
mobiltelefoner og basestasjoner gjør at
du kan bruke mobil og data.
God dekning betyr at du kan snakke
og surfe uten brudd eller tregheter.

U17697963 lotosearch.com

Ulike mobilfrekvenser:

2G - også kalt andre generasjons mobilnett eller GSM,
er en betegnelse for andre generasjons mobiltelefoni,
det vil si den første digitale mobile taletelefonien som
etterfulgte analoge systemer.

2G - er et rent talenett.

2G-dekning gir deg mulighet til ringe og sende SMS
eller MMS.

UUke mobilfrekvenser:

EDGE, Enhanced Data rates for GSM Evolution er en oppgradering
av 2G-nettet som gjør at overføringshastigheten
av data øker sammenlignet med 2G.

Forskjellen mellom EDGE og 2G er at i EDGE overføres
flere data i hver tidsluke.

Har du EDGE kan du ringe og sende SMS, i tillegg til å
motta og sende små mengder med data, f.eks. å chatte i
Messenger eller spille Wordfeud.

Ulike mobilfrekvenser:

3G - Universal Mobile Telecommunications System (UMTS), kalles
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gjerne tredje generasjons mobilnett.

På samme måte som 2G, bygger også 3G på dataoverføring over
mobil på en av to typer kanalaksess.

Dataene (informasjonspakkene) blir enten overført og skilt frå
hverandre med koder (CDMA) eller tidsluker (TDMA).

3G-dekning gir deg mulighet til å surfe på Internert over mobilnettet,
med mobiltelefonen eller nettbrett med hastighet opptil 40 Mbit/s.

Ulike mobilfrekvenser:

4G også kalt LTE (Long Term Evolution), et rent datanett og gir deg
mulighet til å surfe med teoretisk hastighet opptil 150 Mbit/s.

Det betyr at du kan se nett-tv i HD-kvalitet og kan streame musikk og
surfe som om du var hjemme på WiFi.

4G er ti ganger raskere enn dagens "turbo-3G".

Ulike mobilfrekvenser:

4G + har en teoretisk hastighet på opptil 300 Mbit/s
- omtrent dobbelt så raskt som dagens 4G-nett.

Bedre taledekning (Telenor):

4G Tale og WiFi Tale er eksempler på ny teknologi som gir
enda raskere oppkobling, bedre dekning og krystallklar lyd.

Med 4G Tale tas i bruk 4G-nettet til samtaler og med WiFi
Tale bruker du ditt trådløse hjemmenett til å både snakke
og sende meldinger.

Bedr^ faledekning:

4G Tale fungerer fint over en frekvens, men på sikt vil 4G+ bidra til bedre stabilitet for
4G Tale og kommende tjenester.

Med 4G Tale vil du kunne ringe uten problemer, selv om vanlig 3G og 2G ikke fungerer
optimalt.

Med WiFi Tale får du dekning selv i de tetteste bygg og derfor perfekt dersom du har
dårligere dekning innendørs.

Overgangen mellom WiFi og 4G foregår uten samtalebrudd, dvs at du kan begynne en
samtale inne i huset og fortsette utenfor huset uten at samtalen brytes. Dersom du går
frå WiFi direkte til 2G/3G, vil samtalen bli brutt.
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Satelittbredbånd:

På grunn av topografi og andre årsaker er det slik at ikke alle kan få bredbånd på
tradisjonelt vis.
Med satellittbredbånd kan du få internett med superdekning enten du bor innerst i en
fjord, oppå et fjell eller langt inni skogen.

Og dårlig dekning er det ikke ifølge leverandøren de lover at du med dette utstyret får
høyhastighets bredbånd via satelitt i verdensrommet. Hastigheten er på 20/6 Mbit/s.

Så i følge leverandøren vil du når du først har fått parabelen opp på veggen ha gode
signaler og stabilt internett uavhengig av vær og vind, og av hvor mange som bruker
nettet samtidig.

KontinuerUs utbveeins:

Nettet bygges kontinuerlig ut med flere frekvenser som supplerer hverandre, og
kombinerer frekvensbåndene 800-, 1800- og 2600-MHz etter behov.

800 MHz-frekvensbåndet er svært robust med god rekkevidde og perfekt for
taledekning innendørs der tradisjonelle telefonsignaler ikke slipper gjennom.

Dette gjelder spesielt for bygninger med mye glass som kontorlokaler eller nyere
funkishus, i tillegg til bilen.

Kombinasjonen av frekvensene er noe 4G drar god nytte av, men som 4G+ utnytter i
enda større grad. Som et resultat av dette, oppnår 4G+ ett svært stabilt nett og
hastigheter på opp mot 450 megabit per sekund. Dette er dobbelt så raske hastigheter
som dagens 4G leverer.

Bredbånd:

Den største utfordringen med dagens ADSL/VDSL-teknologi at signalene blir dårligere
jo lenger unna sentralen (såkalt DSLAM) du fysisk bor. I tillegg er topografien på Frøya
en utfordring.

Bor du nære kan du får relativt rask og stabil linje, men jo lenger unna du bor, jo
dårligere hastigheter og potensiell stabilitet vil du oppnå.

Dagens nettstruktur
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Nettstruktur:

Det nye alternativet er en såkalt utskutt bredbåndsnode som gjør at man kommer
nærmere kundene med fiber. Dette er gjenbruk av kobberet eller coaxialkabelen på de
siste meterne ut til kunden.

Mye rimeligere enn å legge fiber helt frem, man unngår graving og for mange kunder er
dette et mer enn godt nok alternativ til å ha fiber helt frem.

Morgendagens nettstruktur

Nettstruktur:

Bredbåndsutbyggeren Enivest har klaget på Telenor, da grossistkundene mister
mulighet til å levere bredbånd frå eget utstyr når Telenor plasserer ut utskutte noder.

Telenor må derfor vente tre år slik at bransjen får tid til å tilpasser seg.

Sendt Telenor etter møte 26. 11. 15

Hei og takk for sist.
Gode nyheter dere presenterte denne dagen. Både ny sjøkabel frå Fosen til Frøya,
oppgradering av Uttian og Berghheia samt utbygging av 5 noder på Sistranda setter vi
pris på. Har nedenfor prøvd å skissere de utfordringene vi ser pr i dag. Tegnene til
venstre i boksen helt nederst finner dere igjen på kartet. Håper det er forståelig.

Sistranda, som er sentrum i Frøya kommune, er det pr i dag ingen som får tildelt
internettlinje slik som vi har forstått. Kapasiteten ved sentralen i Ervik er for liten er
svaret de får når de spør om linje. De som har linje opplever veldig dårlig hastighet. Ned
mot 2 . Ved oppsett av 5 noder så øker vel farten, men kapasiteten ved sentralen på
Ervik er slik vi ser det alt for liten. I dag forventer man å få internett når man flytter til
Sentrum i en kommune. Det at man ikke har mulighet for å bruke trygghetsalarmer etc
i områder med mange omsorgsboliger anses ikke som særlig godt.

Nordskag - her helder Frøyas største bedrift Salmar til, og det er en grend i sterk vekst.
Det er kommet nytt boligfelt klart til å bebygges. 4G hadde vært ønskelig i dette
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området - det hadde gitt de som bor i området mulighet for mobilt bredbånd om ikke
annet.

Enkelte bedrifter har slitt med så dårlig nett at de ikke har klart å utføre
lønnskjøringer, og har mattet sette ut denne jobben til aktører i Trondheim. Det er ikke
noe vi ønsker. Vi vil skape gode og trygge arbeidsplasser i egen kommune. Skal vi få til
det er vi blant annet avhengig av dere.

Forts. Sendt Telenor 26.11.15
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Strekningen mellom Nordskaget og
Flatval trafikkeres daglig av et stort
antall yrkessjåfører. Det er trailere
med laks, i tillegg har vi "intern"
trafikk med leveranser til Salmar Til
sammen kan det vaere snakk om 100
trailere pr dag. Pé strekningen er det
nesten ikke dekning for telefon (Kun
Netcom som har en mast på hele
strekningen). Dette anser vi som en
utfordring og en risiko, da med tanke
på mulighetene for bla å nå nødetater
når det skjer ulykker Det ligger også
en flyplass i området, samt at det er
stor aktivitet med motorsport på
flyplassen og områdene rundt-

Stor naeringspark
(Nordhammen/ik), her vil det bli
etableringer for både store og små
naeringsaktorer. Disse er avhengig av
godt intemett Trekkrør er lagt ned til
naeringsparken-
Eksisterende nasringspark på Nesset-
de som holder til her opplever veldig
dårlig nett.o

Fiber som Salmar har lagt - mulighet
for Telenor å evt kjøpe seg inn og gi
bedre nett for beboerne, butikk og
skole./barnehage i Nordskagområdet?
Dette er et område i stor vekst pga
Salmars beliggenhet- Mange velger å
bosette seg her. Salmar sysselsetter
mellom 300 og 400 personer.

w

l Beinskardet boligfelt på Sistranda
ligger det en del omsorgsboliger. Her
er dekningen så dårlig at alarmer
beboeme har ikke virker. l nedre del
av dette boligfeltet er det under
planlegging 25 omsorgsboliger og
nyn sykehjem. Det planlegges også
videre utbygging av boligfeltet.

Sula - her er det dårlig dekning for
både telefon og nen. Seerlig på
sommers tid sliter de med nettet Da
øker folketallet mange ganger, og de
opplever blant annet at det er
vanskelig med betalingsterminalene i
butikk og sen/eringssteder. Flere av
øyene utenfor Frøya opplever deUe

Strekningen Nordskag til Titran -
generelt dårlig telefondekning.
Nytt sjønasrt boligfelt planlegges i
Ervika- Ikke vedtan enda, men hvis
det blir vedtatt vil dene sannsynligvis
bli et populaert område.
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Sendt Telenor 01. 06. 16
Sendt Telenor etter møte med

dem l. juni 2016

Har fått tilbakemelding frå beboere i det
området som er innrammet om at de ikke hatt

besøk av selgere.

l det som heter Beinskardet utvides

tomteområdet betydelig da det som er regulert

pr i dag begynner å nærme seg utsolgt og

bygging skjer fortløpende, både av eneboliger og

leilighetskomplekser. l tillegg vil det komme et

helsehus og 24 omsorgsboliger for heldøgns

omsorg. Det er også en heldøgns-omsorgsbolig
der oppe

På det stedet som heter Rabben er det også c, a,

25 tomter som vil bli bebygget innen ikke alt for

lang tid.

Der du ser det heter Starrberget ligger det en

næringspark som rømmer mange små og store

aktører. Der tigger det vel fiber. Kundene vil vel

komme etter hvert som de etablerer seg der
nede.
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Telenor 08.09. 16

Alle basestasjoner oppgraderes til 4G innen utgangen av 2017

Bruket av litt lavere frekvenser kan gi marginalt bedre dekning enn i dag, men stort sett
betyr dette at steder som i dag har 2G (GSM) vil få 4G (LTE).

Dette gir ikke automatisk bedre dekning for alle, da det er andre forhold som også teller
- blant annet hvilken type telefon og abonnement du har.

Dette ser leverandørene at en del kunder ikke tar høyde for når de «klager» på dårlig
dekning. Gjelder både privatkunder og bedriftskunder.

Telenor 08.09. 16

Det blir lagt ny sjøkabel frå Ørlandet til Ervik/Dyrvik - gir fiber to veier inn til Frøya.
Oppstart snarlig.

Når kommunen graver mot Nordskag ønsker de å legge liber i samme grøft.

Fiber til boliger på Sistranda - Hamarvik - (sammen med Canal Digital) - jobber med å
finne entreprenør.

Telenor 13. 10. 16

Det er sendt ut et oppdrag for planlegging av ny fiber frå Dyrvik til mobilstasjon på
Bremnestuva.
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Det blir trolig fiber på land frå Dyrvik mot Botnheia, sjøkabel derfra tU nedenfor
Bremnestuva, og landtrase opp til Bremnestuva.

Dette blir nå planlagt av Relacom, og ferdigdato kan de ikke si noe om før planen er
klar uti november.

Telenor:

Ambisjoner om presalg til FIafrval, Dyrvik, Nesset og sør for Sistranda også.

Vurderer det samme for Klubben og Nordskag (fase 2) - ikke tidsfestet.

Ingen planer for Titran eller øyrekka pr i dag.

Har ingen umiddelbare planer om omsett av ny mast på Storhallaren.

Dersom det etter neste års utbygging er områder uten dekning så kjøres det ofte egne
prosesser på dette ift spleiselag (Kommune, fylke, utbygger).

Telia<.

Alle eksisterende stasjoner på Frøya med unntak av Skarsvågen er oppdatert med 4G.

Nylig er nye stasjoner på Strømøya og Hammarvika sått i drift.

Konkrete planer pr nå er 4G på Skarsvågen samt en forbedring av dekningen på
Nordskaget ved Salmar.

Jobber med planer og muligheter for evt ny basestasjon på Norddyrøya og evt på
vanntanken på veien frå Nordskaget mot Titran.

De to nevnte tiltak er for å bedre flate- og taledekning.

Breiband.no:

De har nylig oppgradert en sender på Uttian. 12 kunder på denne sektoren.

Utstyret her er basert på deres egen frekvens (3,5Ghz) som kan levere 30mb, men det er
pr i dag en begrensende faktor som går på kapasitet inn til masten på Uttian. Det er for
få tilgjengelige punkter for å hente ut tilstrekkelig med kapasitet, dvs fiberpunkter og
dermed kan de heller ikke levere høyere hastigheter enn lOmb.

Utstyret som er benyttet her vil kunne oppgraderes til å kunne levere lOOmb i løpet av
noen måneder til sluttkundene. En slik oppgradering er basert på en software endring i
det utstyret som er installert pr i dag.

Breiband. no ønsker å oppgradere så mye som mulig med slikt utstyr, men begrensingen
er kostnadene ved å gjøre dette, samt som tidligere nevnt tilgjengelig kapasitet(fiber) til
mastene.
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Breiband. no:

Breiband. no mener at det å oppgradere nettet på Frøya vil kunne la seg gjøre ved
relativt beskjedne midler sett i forhold til å få frem fysisk fiber fordi infrastrukturen er
på plass.

Med det menes det all infrastruktur utenom selve radioutstyret i masten (kabling osv).
Det betyr i hovedsak innkjøp av utstyret samt arbeidet med å bytte ut i mastene, samt
nye radioer til kundene.

En faktor som vil kunne gjøre en evnt oppgraderinger enklere er hvis det finnes
muligheter for å få tilgang til fiber frå kommunen der vi har dette.

Breiband. no har pr i dag 500 kunder på Frøya.

Andre utbyesere:

Vi har også andre utbyggere som hele tiden jobber aktivt med dekningen til sine
kunder.

For eksempel Get - hadde møte med dem 8. september.

De ser ut til å jobbe godt mot bedriftene for å se på løsninger for dem.

Sør-Trøndelas Fylkeskommune:

Det skal etableres en oppgradert radiobasert løsning med kapasitet opp mot 30 Mbps.

Dette vil dekke alt av hus og fritidshus, med plassering av et nytt spredepunkt i Titran
Sentrum, evt i en av de store mastene.

Forprosjektet er ferdig, så de kommer til å be om tilbud frå aktuelle leverandører denne
uken.

Det forutsettes et finansielt spleiselag, hvor kommunal egenandel blir ca 100 000, -. Sør-
Trøndelag Fylkeskommune forskutterer.

Leverandør er ennå ikke valgt, men de kommer til å gå hvor en leverandør som kan gi
minst 30 Mbps.

Sør-Trøndelas FyIkeskommune/Frøya kommune/Utbysserne:

Når alle oppgraderinger er gjort i 2017 må vi se på hvilke «haller» vi har. Noen kan
kanskje utbyggerne ta for egenhånd, mens andre ting vil de ikke gjøre noe med.

Dette tar vi evt en vurdering på sammen med fylket når vi har fått på plass prosjektet
på Titran (forutsatt at kommunen blir med på dette prosjektet).
Evt inngå samarbeid med fylket og utbygger for å få tettet kullene. Dette krever en del
penger, har derfor meldt inn behov for midler til investeringer. Spesielt viktig med
tanke på morgendagens omsorg.
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