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Saksdokumentene er lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:
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Melding til medlemmene:
Det bes om at spørsmål som ønskes besvart under møtet må være overlevert ordfører/leder med kopi til politisk
sekretariat senest 1 uke før møtet, fortrinnsvis på e-post. Dette med bakgrunn i en mer effektiv møteavvikling.
Ap og Høyre har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom A. Nøkkel fås i OSK.
Borgelig gruppe har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00 i møterom B.
Sv har anledning til gruppemøte på møtedagen, kl. 08.00. Ta kontakt med OSK for ledig kontor.

NB!
Lunsj ca. kl. 13.00. Baguetter fås kjøpt.
Påregn at møte varer ut over kl. 16.00.

Saknr: 63/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
19.06.2014
Saksbehandler:
Frida Hanø Kvingedal

Arkivsaksnr:
14/618
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
63/14
Kommunestyret
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.05.14
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 22.05.14 godkjennes som framlagt.
Vedlegg:
Protokoll fra møte 22.05.14.

Sak nr:
63/14
Gradering:

19.06.2014

Saknr: 64/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
19.06.2014
Saksbehandler:
Frida Hanø Kvingedal

Arkivsaksnr:
14/663
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
64/14
Kommunestyret

Sak nr:
64/14
Gradering:

19.06.2014

REFERATSAKER
Forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Vedlegg:
•
•
•
•
•
•

Protokoll fra generalforsamling og eiermøte i TrønderEnergi AS av 12.05.14.
Protokoll fra generalforsamling i KystNorge av 12.05.14.
Protokoll fra generalforsamling i DalPro AS av 16.05.14.
Protokoll fra møte i KonSek AS av 26.05.14.
Protokoll fra rådsmøte i Stiftelsen Halten NDM 12.05.14.
Årsmelding fra de Interkommunale tjenester.

Saknr: 65/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
19.06.2014
Saksbehandler:
Sten Kristian Røvik

Arkivsaksnr:
14/646
Arkivkode:
210

Saken skal behandles i følgende utvalg:
98/14
Formannskapet
65/14
Kommunestyret

Sak nr:
65/14
Gradering:

17.06.2014
19.06.2014

GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013
Saksopplysninger:
Saken skal behandles i Formannskapet tirsdag 17.06.14. Formannskapets innstilling vil bli lagt fram i møte.
Innstilling:
Årsberetning og regnskap for 2013 godkjennes som framlagt.
Vedlegg:
•
•
•
•
•

Årsberetning 2013
Årsregnskap 2013
Revisors beretning
Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes regnskap for 2013
Brev nr. 6 fra revisor

Saksopplysninger:
Årsregnskapet for 2013 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I
tillegg består årsregnskapet av regnskapsskjema 1A + 1B, 2A + 2B og obligatoriske noter. I
den grad det er mulig å framskaffe dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors anbefalinger til dette.
Det kommunale regnskap består av både investeringsregnskap og driftsregnskap. Regnskapet viser kr. 247 940
497,78 til investeringer i anleggsmidler og kr. 189 914 194,66 til fordeling
drift.
Investeringsregnskapet legges fram i balanse og driftsregnskapet med et mindreforbruk på kr. 5 036 607,11.
Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 10. Driftsregnskapets inntekts- og
utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på forskjellige ansvar kommer frem i årsberetningens
punkt 2.
Det er også i år, jfr. regnskapsforskriftene, utarbeidet årsberetning som er signert av regnskapssjef/økonomisjef
og rådmann. Denne er sammen med årsregnskapet oversendt revisor til behandling. De samme dokumenter med
tillegg av revisors beretning ble behandlet av kontrollutvalget i møte den 26.5.2014.
Vurdering:
Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges fram for formannskapet og kommunestyret for
endelig godkjenning. Da regnskap og årsberetning for 2013 er avgitt i samsvar med lov, forskrift og god
kommunal regnskapsskikk, og årsregnskapet viser Frøya kommunes økonomiske stilling pr. 31.12.2013, legges
dette fram til behandling.

Saknr: 66/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
19.06.2014
Saksbehandler:
Sten Kristian Røvik

Arkivsaksnr:
14/723
Arkivkode:

Sak nr:
66/14
Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
99/14
Formannskapet
66/14
Kommunestyret

17.06.2014
19.06.2014

DISPONERING AV OVERSKUDD FRA INVESTERINGS- OG DRIFTSREGNSKAP 2013
Saksopplysninger:
Saken skal behandles i Formannskapet tirsdag 17.06.14. Formannskapets innstilling vil bli lagt fram i møte.
Innstilling:
I forbindelse med disponeringen av årets regnskapsmessige mindreforbruk gjøres
følgende budsjettmessige endringer:
Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet
Premieavvik - KLP
Premieavvik - SPK
AGA Premieavvik - KLP
AGA Premieavvik - SPK
Avsatt Bufferfond/Risiko
Avsatt Rentereguleringsfond

19300.9000.880
10905.1101.171
10906.1101.171
10995.1101.171
10996.1101.171
15400.9000.880
15402.9000.880

- kr. 5 036 607,10
+ kr. 387 955,- kr. 105 825,+ kr.
19 786,- kr.
5 397,+ kr. 2 490 088,10
+ kr. 2 250 000,-

Vedlegg:
Ingen.
Saksopplysninger:
Regnskapet for 2013 viser et investeringsregnskap i balanse.
Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr. 5 036 607,10. I dette ligger årets premieavvik og utgjør kr. 296
519,-. Uten premieavvik ville vi hatt et mindreforbruk på kr. 4 740 088,10.
Avsetting til og bruk av disposisjonsfond er gjennomført jfr. budsjett 2013.
Bufferfondet er pr. 31.12.2013 2 på kr. 24 843 743,49. Jfr. reglement for finansforvaltning er det satt som mål at
det skal avsettes et disposisjonsfond (bufferfond) for risiko på 13 %. Dette utgjør pr. 31.12.2013 kr.
18 975 689,59. I tillegg skal det opparbeides et inflasjonsfond beregnet ut fra grunnkapitalens økning i h.h.t.
konsumprisindeksen. Dette utgjør pr. 31.12.2013 kr. 15 175 297,-. Totalt utgjør dette et målsatt bufferfond på
kr. 34 150 986,59, noe som medfører en total underdekning på kr. 9 307 243,10.
I h.h.t. finansreglementet bør det opparbeides/avsettes et rentereguleringsfond som reserve for at dekning av
renteøkning ikke skal påvirke kommunens drift. Dette bør vurderes i forhold til flytende rente på netto gjeld. Ut
fra prognoser forventes en utsettelse av renteøkning, og rentebesparelse bør derfor benyttes til oppbygging av
reserve. På nettogjeld pr. 31.12.13, redusert med VAR-andel, utgjør en renteøkning på 0,5 % kr. 2 250 000,-.
Vurdering:
Ut fra foreliggende saksopplysninger vurderes det slik at Frøya kommune avsetter overskudd fra driftsregnskapet
på kr. 5 036 607,10 til inndekning av premieavvik fra 2013 med kr. 296 519,-, kr. 2 250 000,- til
rentereguleringsfond og kr. 2 490 088,10 til bufferfond for risiko.

Saknr: 67/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
19.06.2014
Saksbehandler:
Marit Wisløff Norborg

Arkivsaksnr:
14/680
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
43/14
Hovedutvalg for drift
100/14
Formannskapet
67/14
Kommunestyret

Sak nr:
67/14
Gradering:

16.06.2014
17.06.2014
19.06.2014

ÅRSMELDING 2013
Saksopplysninger:
Saken skal behandles i Hovedutvalg for drift mandag 16.06.14 og Formannskapet tirsdag 17.06.14.
Formannskapets innstilling vil bli lagt fram i møte.
Innstilling:
Årsmelding for 2013 tas til orientering.
Vedlegg:
Årsmeldinger fra virksomhetene i Frøya kommune.
Årsmelding 2013 kortversjon.
Saksopplysninger:
Frøya kommune har for året 2013 utarbeidet et forslag til kortversjon for årsmelding 2013. Alle opplsyninger i
årsmeldingen er basert på virksomhetsleders årsrapporter. Formålet med kortversjonen er å gi innbyggere og
andre samarbeidspartnere en kort versjon av hva som har skjedd i Frøya kommune gjennom året i tekst og bilder.
Kortversjonen vil bli trykt opp og sendt ut til alle husstander i kommunen. Årsmeldingen blir også brukt i
markedsføringsøyemed, samt at den blir lagt ut på kommunens hjemmeside. Kortversjonen finanasieres over
budsjettet til informasjon og vil koste kr. 53 800,- eks moms pluss distribusjon til kr. 6 000,-.
Vurdering:
Kortversjonen vil bli trykt opp i 2000 eksemplarer og sendt ut til alle husstander på Frøya, hvis forslag til vedtak
blir tatt til følge. Resterende 200 eksemplarer vil bli brukt til markedsføring.

Saknr: 68/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
19.06.2014
Saksbehandler:
Sten Kristian Røvik

Arkivsaksnr:
14/726
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
101/14
Formannskapet
68/14
Kommunestyret

Sak nr:
68/14
Gradering:

17.06.2014
19.06.2014

BUDSJETTJUSTERING FOR INVESTERINGSBUDSJETT 2014
Saksopplysninger:
Saken skal behandles i Formannskapet tirsdag 17.06.14. Formannskapets innstilling vil bli lagt fram i møte.
Innstilling:
Frøya kommune vedtar justering av investeringsbudsjett som følger:
Prosjektnr:
111302
111303
551305
551306
551307
551310
551311
551312
551317
551318
551319
551322
551324
551326
551329
551330
551331
551335
551337
551338
551339
551342
551345
551346
551351
551352

Tekst:
IKT (inkl. økonomisystem)
Oppgradering E-kommune
Hamarvik BHG/Nabeita oppvekstsenter
Nordskag oppvekstsenter
Mausund Svømmehall
Omsorgsboliger Beinskaret
Påkostning kommunale bygninger
Kom-Opp prosjektet
Utbygging Sistranda Sentrum
Utvidelse av renseanlegg
Utskifting/rehab ledningsnett
Sæthervågen Fiskerihavn
Vassverksutbygging
Hovedkloakk nytt næringsområde
Asfaltprogram
Utskifting/rehab høydebasseng
Fiskerihavn – Sistranda
Næringsområde Nordhammarvik
Boligfelt Dyrøy
Boligområde Kverva
Brannsikring Hallaren kirke
Dyrøy oppvekstsenter
Adresseprosjekt
Frøya kultur- og kompetansesenter
Midtsiholmen
Utbygging/sannering i h.h.t. rammeplan
Totalt
Finansiering:
Bruk av ubrukte lånemidler
Statlige tilskudd
Momskompensasjon
Total finansiering

Beløp:
255 499,183 231,4 928 766,10 000 000,4 155 558,3 155 261,131 673,454 500,15 771 664,3 460 172,979 679,5 201 015,1 491 635,1 924 752,1 211 332,826 100,311 584,1 008 636,1 000 000,5 000 000,1 132 500,951 000,215 372,3 724 313,700 000,3 500 000,71 674 241,59 097 678,6 239 000,6 337 563,71 674 241,-

Saknr: 68/14
Vedlegg:
Ingen.
Saksopplysninger:
I henhold til god regnskapsskikk vedtas nå investeringsbudsjettet for 1 år tilsvarende budsjett vedrørende drift.
Dette medfører at ubenyttede budsjettmidler for inneværende år skal medtas i kommende års budsjett. Da
investerings- og driftsbudsjett utarbeides i oktober måned gjenstår 2-3 måneder for gjennomføring av pågående
prosjekter før nytt budsjettår tiltrår. En anbefalt prosedyre er at ubenyttede budsjettkostnader framlegges som
grunnlag for justering av årets investeringsbudsjett så snart årets regnskap foreligger. Av forskjellige årsaker er
årets regnskapsavsluttning forskinket, noe som også medfører en forsinket rapportering av ubenyttede midler.
Prosedyren i Frøya kommune har vært videreføring av vedtatte investeringsprosjekter og i den anledning er det
utarbeidet en oversikt pr. 31.12.2013 som utgjør totalt (inkl. mva) kr. 71 674 241,-. Av dette er kr. 59 097 678,finansiert med ubrukte lånemidler. Totalt ubrukte lånemidler er pr. 31.12.2013 kr. 64 474 749,-. Ubenyttede
midler er plassert i bank med høyere rente enn lånerenten så Frøya kommunes ubrukte lånemidler medfører ikke
økt rentekostnad for kommunen.
Vurdering:
Etterslep på gjenomføring av investeringsprosjekter skyldes de senere års store aktiviteter, noe som medfører at
en del aktiviteter forskyves. Etter en gjennomgang med teknisk sjef anbefales justering i h.h.t utarbeidet oppsett.

Saknr: 69/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
19.06.2014
Saksbehandler:
Sten Kristian Røvik

Arkivsaksnr:
14/724
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
102/14
Formannskapet
69/14
Kommunestyret

Sak nr:
69/14
Gradering:

17.06.2014
19.06.2014

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014
Saksopplysninger:
Saken skal behandles i Formannskapet tirsdag 17.06.14. Formannskapets innstilling vil bli lagt fram i møte.
Innstilling:
Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 taes til orientering.
Vedlegg:
Kvaratlsrapport 1. kvartal 2014
Saksopplysninger:
Utarbeidet kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 viser et netto regnskapsmessig merforbruk på NOK 1,383 mill mot
et budsjettert netto merforbruk på NOK 0,154 mill. Dette gir et negativt avvik på NOK 1,229 mill. En vesentlig
påvirkningsfaktor for resultatet er en reduksjon i skatteinntekten for 1. kvartal på kr. 4,722 mill. Virkningen
reduseres med kr. 1,490 mill i økning av rammetilskudd og nettoeffekten utgjør kr. 3,23 mill.
Skatteinntekten har for Frøya kommune en forholdsmessig økning pr. 31.5.2014, men i h.h.t. revidert
nasjonalbudsjett er det forventet en generell skattereduksjon i 2014. Dersom nedgangen blir som anslått, vil dette
medføre en redusert inntekt for Frøya kommune på kr. 7,8 mill for 2014 i h.h.t. beregninger. Dette kan medføre
nødvendigheten av en vesentlig budsjettjustering ved utarbeidelse av halvårsrapporten.
Vedrørende hovedposter forøvrig og deres påvirkning på regnskapet for 1. kvartal 2014 vises til vedlagte
kvartalsrapport.
Vurdering:
Driftsmessig er resultatet pr. 31.3.2014 vesentlig påvirket av kostnader i forbindelse med lyngbrann i januar.
Direkte kostnader utgjør kr. 1,7 mill. Kostnader for øvrig i forhold til budsjett påvirkes i hovedsak av
periodiseringsvirkninger.

Saknr: 70/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
19.06.2014
Saksbehandler:
Torbjørn Berglann

Arkivsaksnr:
14/712
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
70/14
Kommunestyret

Sak nr:
70/14
Gradering:

19.06.2014

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJON - HELHETLIG INNSATS OVERFOR BARN OG UNGE
Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
1.

2.

Kommunestyret merker seg rapportens konklusjon og anbefalinger vedrørende behovet for
kompetanse i oppvekstsektoren og ber rådmannen legge fram en sak i løpet av høsten om hvordan
kompetansenivået i sektoren kan heves.
Kommunestyret tar rapportens øvrige konklusjoner og anbefalinger til orientering.

Vedlegg:
Ingen.
Saksopplysninger:
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra utvalget.
Kommunalsjef for oppvekst orienterte om kommunens oppfølging av rapporten.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Saksutredning
Kontrollutvalget i Frøya kommune bestilte i sak 06/13 en forvaltningsrevisjon av kommunens innsats for et
helhetlig tjenestetilbud for barn og unge i en utsatt situasjon. Revisjonen la fram en prosjektskisse for utvalget i
sak 13/13 og en prosjektplan i sak 34/13, som utvalget sluttet seg til.
Revisjonen har belyst to problemstillinger. Den ene omfatter planer, rutiner og forebyggende tiltak for barn og
unge i en ”utsatt situasjon”. Problemstilling to omfatter samarbeid mellom de ulike delene av tjenesteapparatet,
som i denne sammenhengen er Sistranda barne- og ungdomsskole, Nordskag oppvekstsenter, Nesset barnehage,
barneverntjenesten, helsestasjon og skolehelsestjeneste, PPT, SLT-koordinator og lensmann.
I rapporten brukes begrepet ”utsatt situasjon”om barn og unge (…) med lærevansker, med
adferdsproblemer, med psykiske vansker, med fysiske eller psykiske funksjonsnedsettelser,
med rusproblematikk, og barn og unge som har vært utsatt for omsorgssvikt eller vold,
m.m. (NOU: 2009- 22)
Et fellestrekk for disse personene er at de trenger tilbud fra minst to av de aktuelle tjenestene.
I den første problemstillingen spør revisjonen om Frøya kommunes tjenester for barn og unge har etablert
planer, rutiner og forebyggende tiltak for de som er i en ”utsatt situasjon”. Revisjonen konkluderer med at
kommunen har en plan for tidlig innsats. Planen omfatter flere tiltak, som skal vurderes og rapporteres årlig.
Frøya kommune mangler formalkompetanse i viktige funksjoner i barnehage, skole og hjelpetjenester og det er
vanskelig å få søkere til disse stillingene. Det fører til at flere barnehager har dispensasjon fra
kompetansekravene. Revisjonen peker på at skolestrukturen er desentralisert og at der elevtallsveksten vil
være størst i årene framover, vil det være mest utfordrende å tilfredsstille kompetansekravene. Revisjonen har
inntrykk av at medarbeiderne har muligheter for å ta videreutdanning.

Saknr: 70/14
I rapporten står det at barnehagene og skolene har tatt i bruk ulike verktøy for å jobbe forebyggende, blant annet
deltar kommunen i flere prosjekt og har ulike hjelpemidler for å avdekke situasjonen. Revisjonen mener at
Frøya kommune må være målrettet i bruken av de ulike verktøyene og vurdere nytten av disse. Skolene og
barnehagene har satset på språk- og begrepsutvikling, blant annet med henblikk på minoritetsspråklige. Frøya
kommune har en høyere andel elever med minoritetsspråklig bakgrunn enn Sør-Trøndelag og landet ellers.
Samtidig går andelen som får særskilt norskopplæring ned i kommunen. Frøya kommune har også lavere andel
elever som får morsmålsundervisning. Revisjonen stiller spørsmål ved utviklingen, men tar forbehold om det
kan være feil i KOSTRAregistreringen.
Revisjonen skriver at ingenting tyder på at opplæringen til minoritetsspråklige elever er mangelfull.
Revisjonen skriver at kommunen jobber systematisk med oppfølging av tiltak, men observerer at tiltak blir
utsatt på grunn av mangel på kompetanse og ressurser.
Barnehagene og skolene har jevnlige brukerundersøkelser, som ifølge revisjonen brukes i arbeidet ved
virksomhetene og i kommunens planarbeid. Det er etablert et godt opplegg for å få foreldre til å svare på
barnehageundersøkelsen, mens opplegget for å få foreldre i skolen til å svare har betydelig
forbedringspotensial. Kommunen har en uttalt målsetning om å styrke samarbeidet og engasjementet blant
foreldrene. Revisjonen påpeker at barnehagene og skolene har slitt med å nå dette.
I den andre problemstillingen spør revisjonen om det er etablert samarbeidsarenaer mellom de ulike
tjenestene for barn og unge, mellom tjenestene og politiet, og om disse fungerer etter hensikten.
Revisjonen konkluderer med at rådmannen har lagt til rette for helhetlig innsats for barn og unge ved å
etablere Forum oppvekst. Her inngår barnevern,
helsestasjon og skolehelsetjeneste og PPT sammen med skoler og barnehage. Revisjonen skriver videre at
kommunen håndterer overgangene mellom skoleslagene tilfredsstillende og har lagt godt til rette for disse.
Det er etablert flere samarbeidsorgan, blant annet forum oppvekst, som er et forum for lederne i sektoren.
Videre er det samarbeidsteam ved samtlige barnehager og skoler. Disse involverer styrer/rektor, PPT,
barnevern, skolehelsetjeneste/helsestasjon og barnets foresatte. Revisjonen mener at samarbeidsteamene i
hovedsak fungerer etter intensjonen.
Barnevernstjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten og PPT er blant flere tjenester for barn og unge som er
samlokalisert i «Kysthaven». Hensikten med samlokaliseringen var å etablere mer samarbeid på tvers av
tjenestene, og at brukerne skulle ha lavere terskel for å ta kontakt. I tillegg ønsket man å etablere et ”familiens
hus”. Revisjonen skriver at samlokaliseringen ikke har hatt den ønskede effekten.
Samarbeidet mellom kommunen og politiet beskrives i rapporten som godt organisert, og revisjonen mener det
er positivt at Frøya kommune har fått til samarbeidet mellom ledelsen i kommunen og politiet, sammen med
ungdomsråd og videregående skole.
Revisjonen anbefaler rådmannen å følge opp utfordringer når det gjelder:
• Riktig og nødvendig kompetanse i ulike tjenester for barn og unge
• Legge tilrette for etter- og videreutdanning
• Bruke eksterne kompetansemiljø der kommunen selv mangler kompetanse
• Profilerings- og rekrutteringstiltak
•
•
•

Finne tiltak for å styrke foreldresamarbeidet når det gjelder:
Deltakelse på foreldremøter
Brukerundersøkelser

Vurdering:
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Undersøkelsen viser at Frøya kommune i hovedsak har et helhetlig tjenestetilbud til barn og unge i en utsatt
situasjon. Rapporten viser at det er behov for å styrke kompetansen innenfor oppvekstområdet.
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REVIDERT DELEGASJONSREGLEMENT - FRØYA KOMMUNE
Saksopplysninger:
Saken skal behandles i Formannskapet tirsdag 17.06.14. Formannskapets innstilling vil bli lagt fram i møte.
Innstilling:

Vedlagte delegasjonsreglement vedtas som Frøya kommunes delegasjonsreglement fra d.d.
Reglementet erstatter tidligere vedtatte delegeringsreglement (K-sak sak 105/07)
Vedlegg:

Delegasjonsreglement for Frøya kommune
Saksopplysninger:

Dagens delegasjonsreglement ble sist revidert høsten 2007, vedtatt i K-styrets sak 105/07.
Rådmannen har nå foretatt en ny revidering, slik at reglementet er ytterligere tilpasset kommunens
flate organisasjonsstruktur.
Delegeringsreglementet er utformet i tråd med de konkrete bestemmelsene om delegering i
Kommuneloven for de ulike politiske organ og roller som er aktuelle i en kommune. Særlig skal
framheves reglene for delegering til formannskapet (§8 nr. 3), ordfører (§9 nr. 5),faste utvalg (§ 10),
og interkommunalt samarbeid (kap 5), samt delegering fra politisk nivå til rådmannen som den
øverste leder for den samlede kommunale administrasjon (§ 23 nr.4).
Vedlagte reviderte delegasjonsreglement er bygd opp av 4 hoveddeler
- Grunnprinispper for organisering og delegering i kommuneloven
- Reglement for kommunestyret og dets faste utvalg
- Delegering fra kommunestyret til rådmannen
Kapittel om reglement for interkommunale styrer (er under utarbeidelse og vil bli behandlet separat)
Dokumentet er forankret i Kommunelovens bestemmelser om delegering. Loven slår fast at
kommunestyret er kommunens øverste organ, og at kommunestyret treffer vedtak så langt ikke annet
følger av lov eller delegeringsvedtak (Kl. § 6). Det er ikke praktisk mulig for kommunestyret selv å ta
alle beslutninger som er nødvendig i kommuneorganisasjonen. Det er derfor gjennom
delegeringsreglement andre organer og roller får legitimitet til å ta beslutninger på vegne av
kommunestyret.

Saknr: 71/14
Vurdering:

Revidert delegasjonsreglement er grundig gjennomgått administrativt, og kvalitetssikret av
kommuneadvokaten. Rådmannen anbefaler at dette vedtas som kommunens gyldige
delegasjonsreglement fra kommunestyrets vedtak.

Saknr: 72/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
19.06.2014
Saksbehandler:
Beathe Sandvik Meland

Arkivsaksnr:
14/722
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
104/14
Formannskapet
72/14
Kommunestyret

Sak nr:
72/14
Gradering:

17.06.2014
19.06.2014

REVIDERT MØTEREGLEMENT - FRØYA KOMMUNE
Saksopplysninger:
Saken skal behandles i Formannskapet tirsdag 17.06.14. Formannskapets innstilling vil bli lagt fram i møte.
Innstilling:

Vedlagte møtereglement vedtas som Frøya kommunes delegasjonsreglement fra d.d.
Reglementet erstatter alle tidligere vedtatte møtereglement.
Vedlegg:

Møtereglement for Frøya kommune
Saksopplysninger:

Dokumentet har fire hoveddeler:
•
•
•

Møtereglement for kommunestyret og faste utvalg (del 2)
Administrasjonens saksbehandling (del 3)
Behandling av anke/klager (del 4)

Møtereglementet er forankret i Kommunelovens kap 6 om saksbehandlingsregler i folkevalgte
organer. Reglementet er utfyllende regler til Kommuneloven (jf. kommuneloven § 39, nr. 1).
Møtereglementet gjelder for kommunestyret, formannskapet og faste utvalg etter kommuneloven § 10
og styrer etter kommuneloven § 11 med mindre reglementet for det enkelte organ ikke foreskriver
annet.
Vurdering:

Møtereglementet er grundig gjennomgått administrativt, og kvalitetssikret av kommuneadvokaten.
Rådmannen anbefaler at dette vedtas som kommunens gyldige møtereglement fra kommunestyrets
vedtak.

Saknr: 73/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
19.06.2014
Saksbehandler:
Sten Kristian Røvik

Arkivsaksnr:
14/387
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
58/14
Formannskapet
73/14
Kommunestyret

Sak nr:
73/14
Gradering:

08.04.2014
19.06.2014

ØKONOMIREGLEMET FRØYA KOMMUNE
Forslag til vedtak:
Utarbeidet utkast vedtas som revidert Økonomireglement Frøya kommune fra 30.06.2014.
Behandling/vedtak i Formannskapet den 08.04.2014:
Vi ber om at rådmannen jobber videre med noen forhold i reglementet, samtidig som vi ønsker en presentasjon
av hvordan prosessene skal gå mellom administrasjonen og politikerne knyttet til budsjett og rapportering.
Det er viktig at det går klart frem av reglementet hvilket ansvar som påhviler hovedutvalgene, formannskapet og
kommunestyret. Dette må det jobbes mere med.
Det bør også jobbes videre med økonomistyringa i forhold til muligheten for den enkelte enhet å få med en andel
av evt underskudd/ overskudd inn i neste budsjettår. Ber om at dette tas videre i ledergruppa før endelig
behandling av reglementet.
Vi forutsetter at det jobbes med dette fremover og at saken kommer til ny politisk sluttbehandling senest i juni,
dvs siste kommunestyremøte før sommeren.
Viktig at også delegasjonsreglementet behandles samtidig.
Enstemmig
Formannskapets behandling i møte 08.04.14:
Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet:
«Vi ber om at rådmannen jobber videre med noen forhold i reglementet, samtidig som vi ønsker en presentasjon
av hvordan prosessene skal gå mellom administrasjonen og politikerne knyttet til budsjett og rapportering.
Det er viktig at det går klart frem av reglementet hvilket ansvar som påhviler hovedutvalgene, formannskapet og
kommunestyret. Dette må det jobbes mere med.
Det bør også jobbes videre med økonomistyringa i forhold til muligheten for den enkelte enhet å få med en andel
av evt underskudd/ overskudd inn i neste budsjettår. Ber om at dette tas videre i ledergruppa før endelig
behandling av reglementet.
Vi forutsetter at det jobbes med dette fremover og at saken kommer til ny politisk sluttbehandling senest i juni,
dvs siste kommunestyremøte før sommeren.
Viktig at også delegasjonsreglementet behandles samtidig.»

Saknr: 73/14
Vedlegg:
Økonomireglement Frøya kommune
Saksopplysninger:
Den 08.12.11 behandlet kommunestyret som sak 206/11 «Nytt økonomireglement for Frøya kommune». Det ble
fattet følgende enstemmig vedtak:
«Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
Kommunestyret ber adminsitrasjonen jobbe videre med nytt økonomireglement slik at endringene kommer bedre
fram, og konsekvensene av disse endringer blir synliggjort for kommunestyret.
Videre arbeid med nytt økonomireglement må ses i sammenheng med rullering av delegasjonsreglementet.»
Som tidligere beskrevet ble saken fremmet under et visst tidspress og at det burde vært brukt noe mer tid på
saken. Vedtaket fra desember 2011 ble ikke fulgt opp administrativt og rådmannen har beklaget dette overfor
kommunestyret.
Den 20.06.13 behandlet kommunestyret på nytt saken under 67/13 med følgende enstemmige vedtak:
«Gitt at kommunestyret slutter seg til rådmannens innstilling i den sak om budsjettoppfølging og rapportering,
skal følgende reglementer gjennomgås og legges fram til politisk behandling i løpet av oktober 2013:
• Reglement for anvisning
• Reglement for årsbudsjett
• Reglement for delegering av budsjettmyndighet
• Reglement for over- og underskudd
• Reglement for tap på fordringer
• Reglement for investeringsprosjekt
• Reglement for årsavsluttning
• Reglement for startlån
• Reglement for økonomiplan
I tillegg må følgende gjennomgås:
- Rutiner som er påpekt av revisjon i forbindelse med behandlingen av finansreglementet må legges fram
til politisk behandling.
- Gjennomgangen må ses i sammenheng med rullering av delegasjonsreglementet
- De ulike reglementene samles i ett økonomireglement hvori finansreglementet, innkjøpsreglementet og
reglement for budsjettoppfølging og rapportering inngår som egne kapitler.»
Som det fremgår av saksframlegget i overnevnte sak er vedtatt finansreglement av 24.06.10 innarbeidet som eget
kapittel (kap. 9) i utarbeidet økonomireglement. Etterlyste/manglende rutiner vedrørende vedtatt finansreglement
og reviderte innkjøpsrutiner er innarbeidet i kap. 13 – Utarbeidede rutiner.
Utarbeidet utkast til økonomireglement er basert på maler fra NKK (Norsk kemner- og
kommunekassererforbund) som er oppdatert i hht gjeldende lover og forskrifter og med muligheter for
tilpassninger til egen kommune. Ved abbonement på malene mottas løpende eventuelle endringer. Dette
forenkeler oppdatering av økonomireglementet for endringer og utarbeidelse av revidert utkast til politisk
behandling.
Utarbeidet utkast er gjennomgått av revisor.
Vurdering:
Gjeldende økonomireglement vedtatt 11.04.05 var også basert på mal fra NKK, men som nevnt over er malene
forbedret/revidert i hht nye bestemmelser og krav. Ved samling av de ulike områder i ett reglement ble det
vurdert en oppdatering av dagens økonomireglement. Med gjennomgang og drøfting sammen med revisor er
dagens oppdaterte maler vurdert som den beste løsning og utarbeidet utkast er derfor basert på disse.
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FORPROSJEKT NORDSKAG OPPVEKSTSENTER
Hovedutvalgets innstilling til formannskapet:
Forprosjekt for utbygging av Nordskag oppvekstsenter, utarbeidet av LINK arkitektur AS, godkjennes
slik det foreligger.
Enstemmig
Innstilling:
Forprosjekt for utbygging av Nordskag oppvekstsenter, utarbeidet av LINK arkitektur AS, godkjennes slik det
foreligger.
Vedlegg:
Forprosjektet
Framdriftsplan
Saksopplysninger:
Saken gjelder behandling av forprosjektet for utbygging av Nordskag oppvekstsenter.
Kommunestyret fattet 31.10.13 i sak 108/13 følgende vedtak:
Frøya kommune vedtar å utlyse konkurranse på prosjektering for Nordskag oppvekstsenter, inkl.
detaljprosjektering, for både barnehage- og skoleutbyggingen. Det tas i utlysingen forbehold om politisk
godkjenning av forprosjektene.
Tidligere utredning med ideskisse av 14.06.12 og romprogram gås igjennom på nytt for å se at planene
tilfredsstiller de krav og behov som foreligger for utbygging av barnehage og skole.
Barnehagedelen skal stå ferdig til vinteren 2014/2015, noe som krever at ressurser prioriteres mot dette
prosjektet. Administrasjonen jobber med å finne egnet midlertidig lokale for drift i utbyggingsperioden.
Formannskapet vil en gang i måneden ha tilbakemelding om fremdriften i prosjektet.
Nedsatt plangruppe godkjente i møte 28.05.14 fremlagt forprosjekt, og dermed er det klart for politisk
behandling.
Plangruppa er i henhold til kommunens retningslinjer og består av:
Sten Kristian Røvik, økonomisjef
Grethe Korsbø Lund, hovedverneombud
Kristen Bjøring, virksomhetsleder ved Nordskag oppvekstsenter
Lene Skarsvåg, fagarbeider ved Nordskag oppvekstsenter
Helge Borgen, leder for hovedutvalg for drift
Arvid Hammernes, fagleder på tekniske tjenester, leder for plangruppa
Hovedutvalg for drift er styringsgruppe for plangruppa.
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Tidligere utredning med ideskisse 14.06.12 og romprogram er gjennomgått av plangruppa for å se at planene
tilfredsstiller de krav og behov som foreligger for utbygging av barnehagen og skolen. Plangruppa kom til at
planer av 14.06.12 er tilfredsstillende da de baserer seg på et framtidig elevtall på 70. Det vises til at vedtatt
«Skole- og barnehagebehovsplan» sier at elevtallet vil øke fra 40 elever i dag til 70 elever i skoleåret 2020/21.
Videre sa plangruppa at forslag til arealbruk er i samsvar med normtall.
Ut fra ovennevnte vedtak ble det utarbeidet nytt konkurransegrunnlag på anskaffelse av prosjekteringsgruppe til
utbyggingen. Grunnlaget ble lagt ut på Doffin i slutten av januar måned.
Anbudsåpningen på ny tilbudskonkurranse var 03.03.14. Det kom inn 6 tilbud. Ut fra tildelingskriteriene valgte
kommunen å inngå kontraktsforhandlinger med LINK arkitektur AS. Arkitektfirmaet ble vurdert til å ha høyeste
score på samtlige tildelingskriterier. Klage på vurderingen kom ikke. Sweco Norge AS er tilknyttet som
rådgivere på tekniske fag.
Prosjekteringsgruppens representant er Gunnar Næss, daglig leder for LINK arkitektur AS i Trondheim.
Arkitektfirmaet la i plangruppemøte nr. 2 fram en alternativ plan. Det er en plan som bryter mye med skissen
som lå til grunn for konkurransen. Arkitektfirmaet har vært opptatt av å få til bl.a. «byggets hjerte». Plangruppa
valgte å gå for den alternative planen som utgangspunkt for et forprosjekt. Den alternative planen ble lagt fram
til orientering for både hovedutvalg for drift samt forprosjektet, og tilbakemeldingene var gode.
Forprosjektet sier følgende i innledningen om prosjektet:
I prinsipp legges skole- og barnehageavdelingene som en U-form rundt allrom og kantine, som blir byggets
hjerte. Barnehagedelen er plassert som en mindre fløy i nord-vestre hjørne av bygget og gir et godt skjermet
uterom. I utvidelsen av skolen inngår også en utvidelse av personalrom for de ansatte.
Etter utvidelsen blir skoledelen liggende på hver side av allrommet. Allrommet åpner seg mot en felles og
skjermet uteplass mot sør. Fra allrommet er det glassdører inn til de forskjellige sonene slik at det er mulig å
stenge mot øvrige deler av bygget etter behov.
Byggets kompakte form medfører en rekke fordeler mht. energi og miljø. Herunder kan nevnes; redusert
energibehov, mindre andel yttervegger, eksisterende yttervegger med dårlig tetthet endres til innervegger,
kortere føringsveger, reduserte mengder materialer og miljøbelastning samt at sambruk gir bedre
arealutnyttelse.
Valgt organisering gir en bedre sosial arena med korte kommunikasjonslinjer uten gjennomgangstrafikk samt at
de ulike sonene kan avskjermes fra hverandre. Allrommet i midten vil fungere som arena for fremvisninger,
skoleavslutninger og arrangementer utenom skoletid.
Til barnehagen blir det en felles inngang til de 3 avdelingene mens skoledelen får 2 separate innganger til
basene 1-4 og 5-7. Mot adkomstvegen i nord etableres ny inngang for personale, denne vil også fungere som
hovedinngang til skolen ved bruk av allrommet ved åpne arrangementer.
Da forprosjektet ble lagt fram for plangruppa 28.05.14, var det med et kostnadsestimat som viste en
rammekostnad på totalt ca. 52,5 mill. kr. Erfaringstall fra Nabeita oppvekstsenter er lagt til grunn. Plangruppa
ba om at også innredning og utstyr til 1 mill. kr ble lagt inn. Dermed er rammkostnaden på ca. 53,5 mill. kr.
Det er bevilget til sammen 53,73 mill. kr – 5 mill. kr i 2012, 5 mill. kr i 2013 og 43,75 mill. kr i 2014.
Det er først etter tilbudsfasen at mer kunnskap om kostnader vil foreligge.
Når det gjelder framdriftsplan, er det lagt opp til detaljprosjektering i juni, juli og deler av august, utlysning og
tilbudsperiode i august og september, byggeperiode med start i midten av oktober og ferdigstillelse i midten av
oktober 2015. Innflytting er satt til begynnelsen av desember 2015.
Vurdering:
Vi går inn for at forprosjektet godkjennes slik det foreligger. LINK arkitektur AS har med alternativ plan
fremmet en god løsning. Det har kommet bare gode tilbakemeldinger fra interesserte som har sett planen.
Framdriftsplanen er stram, men det satses på at den skal følges.
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FRØYA KULTUR OG KOMPETANSESENTER - SAMEIEAVTALE/FORVALTNINGSAVTALE
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommunestyre viser til forslag til sameieavtale og forvaltningsavtale mellom Frøya kommune og
Sør-Trøndelag fylkeskommune vedr. Frøya kultur- og kompetansesenter.
Kommunestyret godkjenner de fremlagte avtalene. Samarbeidsavtale datert 18/4- 2012 og 23/4- 2012
legges til grunn for bruk av bygningen og fordeling av kostnader.
Enstemmig.
Formannskapets behandling i møte 03.06.14:
Repr. Arvid Hammernes ba om at hans habilitet blir vurdert med bakgrunn i at han er tjenestemann.
Repr. Hammernes ble enstemmig erklært habil i sakens behandling da han ikke har hatt befatning i saken.
Ny innstilling fra administrasjonen:
«Frøya kommunestyre viser til forslag til sameieavtale og forvaltningsavtale mellom Frøya kommune og SørTrøndelag fylkeskommune vedr. Frøya kultur- og kompetansesenter.
Kommunestyret godkjenner de fremlagte avtalene. Samarbeidsavtale datert 18/4- 2012 og 23/4- 2012 legges til
grunn for bruk av bygningen og fordeling av kostnader.»
Innstilling:
Frøya kommunestyre viser til forslag til sameieavtale og forvaltningsavtale mellom Frøya kommune og SørTrøndelag Fylkeskommune vedr. Frøya kultur- og kompetansesenter.
Kommunestyret godkjenner de fremlagte avtalene. Det må imidlertid avklares om bestemmelsene i pkt. 8 i
signert avtale fra april 2012, skal inntas som eget pkt. forvaltningsavtalen. Dette må i tilfelle tas inn i
forvaltningsavtalens §5 som regulerer den enkelte part sin andel av FDV-kostnadene i forhold deltakernes
arealandeler.
Vedlegg:
Forslag til Sameieavtale mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Frøya kommune
Forvaltningsrettslig fordeling av myndighet, oppgaver og ansvar ved Frøya kultur og kompetansesenter.
Samarbeidsavtale mellom STFK og FK, datert april 2012
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Saksopplysninger:
I april 2012 ble det signert samarbeidsavtale mellom Frøya kommune og Sør-Trøndelag fylkeskommune
vedrørende bygging av Frøya kultur og kompetansesenter. Avtalen følger vedlagt. Denne avtalens pkt. 9 har
følgende ordlyd:
«Organisering av forvaltning, drift- og vedlikehold av bygningsmassen skal avtales mellom partene i egne
avtaler.»
Videre er det i avtalens pkt. 8 sagt noe om sambruksarealet, samt uteområdet er omtalt i
pkt. 10. Det er i pkt. 12 inntatt bestemmelser vedrørende et mulig salg av eiendommen i fremtiden.
Ut fra den signerte avtalens pkt.9 har så Frøya kommune(FK) og Sør-Trøndelag Fylkeskommune(STFK) hatt
forhandlinger vedrørende avtaler for å regulere eierforhold og ikke minst forvaltningrettslig fordeling av
myndighet, oppgaver og ansvar for drift av bygningen. Det er ut fra dette utarbeidet to avtaler som nå legges
frem for godkjenning.
Vurdering:
Sameieavtalen er regulert av Lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6(sameieloven) I denne avtalens §4 er inntatt
de ideelle eierandeler for henholdsvis FK og STFK. Dette er i samsvar med de arealer som nå er bygget. I
avtalens §5 er så omtalt samarbeid om drift og vedlikehold.
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til sameieavtalen, da denne regulerer forholdet på eiersiden
mellom FK og STFK som er i samsvar med inngått avtale i 2012.
Når det gjelder forvaltningsavtalen så ble det tidlig i samtalene med STFK ytret ønske fra FK at
fylkeskommunen foresto den tekniske driften og vedlikeholdet av bygget. Dette ikke minst ut fra det forhold at
STFK har personell både på teknisk drift/vedlikehold og renhold hvor deler av stillingene vil bli overtallig
dersom de kun skal drifte fylkeskommunen sin bygningsmasse. En deling av drift/vedlikehold vil også bli
utfordrende, da det her må trekkes klare skillelinjer hva som er hver av deltakerne i sameiet sitt ansvar. Dette kan
bli svært krevende og det vil være langt lettere ved at en part har alt ansvar og utgiftene fordeles etter antall
kvadratmeter for hver av partene i sameiet.
Med bakgrunn i dette er det nå utarbeidet en forvaltningsavtale hvor det forutsettes at STFK har drifts- og
vedlikeholdsansvaret mot refusjon fra FK for sin del av arealet. Det må også tillegges at både FK og STFK er
opptatt av at det avsettes midler til fremtidig vedlikehold av bygningsmassen. Dette for at man skal kunne bygge
opp et vedlikeholdsfond som kan møte det fremtidige vedlikeholdsbehovet uten at man må foreta bevilgninger
når slike behov dukker opp. Ved bruk av vedlikeholdsfond vil man kunne få forutsigbare bevilgninger til driftog vedlikehold av bygningen og dermed også bedre forutsetninger for budsjett- og økonomiplan.
Rådmannen er noe usikker på om forvaltningsavtalen også må inneholde bestemmelsen i pkt. 8 i avtalen fra
2012. Dette gjelder STFK sin betaling for sambruksarealet, da det her skal betales FDV-kostnad for
sambruksarealet som eies av Frøya kommune. Dette må derfor nærmere avklares før avtalens signeres.
Rådmannen vil derfor følge opp dette punktet overfor fylkeskommunen.
Rådmannen vil tilrå at avtalene godkjennes som fremlagt med det forbehold som er nevnt vedrørende spørsmålet
omkring pkt. 8 i signert avtale fra 2012.
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EVT. DELTAKELSE I EIENDOMSSELSKAP - BLÅTT KOMPETANSESENTER
Saksopplysninger:
Saken skal behandles i Formannskapet tirsdag 17.06.14. Formannskapets innstilling vil bli lagt fram i møte.
Innstilling:
Frøya kommune ser det som svært viktig at Blått Kompetansesenter realiseres slik som forutsatt i
forprosjektet. Dette ikke minst for å sikre en videreutvikling av havbruksnæringa inn i fremtiden.
Frøya kommune har ønske om å delta i eiendomsselskapet sammen med SIVA og Helge Gåsø/Frøy
Eiendom og med bakgrunn i dette gis rådmannen fullmakt til å fremforhandle en avtale. Kommunens
andel i selskapet begrenses til maksimalt 10% eller kr. 1 mill, som finansieres ved at tomteprisen for
arealet som kjøpes fra kommunen, reduseres tilsvarende.
Vedlegg:
Ingen.
Saksopplysninger:
Frøya kommune har inngått samarbeidsavtale med Sør-Trøndelag Fylkeskommune, SIVA og Frøy Eiendom
vedrørende utarbeidelse av forprosjekt for utbygging av Blått Kompetansesenter. Forprosjektet er nå i ferd med
å avsluttes og vi ser nå for oss en realisering av utbyggingen.
Frøya kommune har også inngått kjøpekontrakt med grunneier om kjøp av nødvendig tomteareal, samt at
kommunen også står for utarbeidelse av reguleringsplan. Reguleringsplanarbeidet er nå oppstartet.
Vurdering:
I forbindelse med utbyggingen av senteret vil det bli et eget eiendomsselskap som vil stå som eier av bygget. Her
er det avklart at Helge Gåsø og SIVA deltar i dette selskapet. Under hele forprosjektperioden har det vært ønske
om at både fylkeskommunen og Frøya kommune kunne delta med en mindre andel i eiendomsselskapet. For
fylkeskommunen sin del er det avklart at de ikke deltar i eiendomsselskapet, men er likevel en sterk
samarbeidspartner i forbindelse med etableringen av senteret.
Blått kompetansesenter er svært viktig for at kommunen skal bli ledende innen havbruk og ikke minst utvikle
havbruksnæringa videre inn i fremtiden. Rådmannen ser det derfor naturlig at kommunen deltar med en mindre
andel i eiendomsselskapet for ikke minst å vise at kommunen har stor interesse av at senteret etableres. Så lenge
kommunen erverver tomta vil det være naturlig at kommunen går inn med kapital i form av tomtearealet som
tilbys til redusert pris i forhold til den kjøpesummen som er avtalt i kjøpekontrakten med grunneier.
Rådmannen kjenner foreløpig ikke til hvilken aksjekapital det totalt er snakk om i selskapet, slik at det er
vanskelig å antyde en totalsum som kommunen deltar med.
Rådmannen tilrår derfor at det inngås forhandlinger med SIVA og Helge Gåsø/Frøy Eiendom vedrørende
kommunens andel og at maksimal deltakelse i selskapet settes til 10% eller kr. 1 mill. Kommunens andel i
selskapet gjelder redusert pris for kjøp av tomt til senteret.
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EVT. OVERTAKELSE OG UTBEDRING AV SØRBURØY KAI
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Det vises til utredning vedrørende utbedring av kaier i øyrekka, samt krav og forhandlinger mellom
Frøya kommunen og Froan Forretningsdrift A/S om overtakelse av kaia på Sørburøy.
Kommunen er imidlertid innstilt på å forestå utbedring av kaia slik AtB har krevd og vil dekke sin del av
investeringen på inntil 50% begrenset oppad til kr. 120.000,-. Det inngås avtale med Froan
Forretningsdrift A/S om tillatelse til denne utbedringen, samt avtale om anløpsavgift som dekker
selskapets drift-/og vedlikeholdsutgifter til kaia. Det må på forhånd avklares forholdet omkring
nødvendigheten av kaiekspeditør med AtB og fylkeskommunen.
Videre inngås avtale mellom kommunen og fylkeskommune/AtB som regulerer anløpsavgiften tilsvarende
avtalen inngått mellom kommunen og FF.
Enstemmig.
Innstilling:
Det vises til utredning vedrørende utbedring av kaier i øyrekka, samt krav og forhandlinger mellom Frøya
kommunen og Froan Forretningsdrift A/S om overtakelse av kaia på Sørburøy.
Kommunen er imidlertid innstilt på å forestå utbedring av kaia slik AtB har krevd og vil dekke sin del av
investeringen på inntil 50% begrenset oppad til kr. 120.000,-. Det inngås avtale med Froan Forretningsdrift A/S
om tillatelse til denne utbedringen, samt avtale om anløpsavgift som dekker selskapets drift-/og
vedlikeholdsutgifter til kaia. Det må på forhånd avklares forholdet omkring nødvendigheten av kaiekspeditør
med AtB og fylkeskommunen.
Videre inngås avtale mellom kommunen og fylkeskommune/AtB som regulerer anløpsavgiften tilsvarende
avtalen inngått mellom kommunen og FF.
Vedlegg:
Verdivurdering utarbeidet av NITO-takst, datert 07.05.2014
Saksprotokoll fra Fylkesutvalget den 08.04.2014
Særutskrift fra møte i kommunestyret den 27.02.214, sak 5/14
Brev fra Froan Forretningsdrift A/S, datert 09.07.2013
Saksopplysninger:
I forbindelse med ny båt i øyrekka er det fra AtB og Sør-Trøndelag fylkeskommune kommet krav om
utbedringer av kaiene i øyrekka. Dette gjelder Sauøy, Sørburøy, Gjæsingen. Bogøyvær og Sula kai. Det er nå
foretatt midlertidige utbedringer på Gjæsingen og Bogøyvær, mens man for Sauøy har forslag til løsning på
eksisterende kai, men det må avklares med AtB og fylkeskommunen om de godkjenner denne løsningen for at
båten skal anløpe kaia. Dette vil bli avklart i løpet av neste uke.
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For Sørburøy kai er det beregnet en utbedringskostnad på kr. 170.000,- inkl. mva. Det er mottatt henvendelse fra
Froan Forretningsdrift A/S i juli 2013 om overtakelse av kaia som følge av at kaia går med underskudd og som
går utover selskapets egenkapital. De søkte i 2013 Frøya kommune om tilskott til drift av kaia, men fikk avslag
på denne søknaden og med bakgrunn i dette har de derfor bedt om forhandlinger med kommunen om overtakelse
av kaia.
Vurdering:
Det ble den 8. mai gjennomført forhandlinger med Froan Forretningsdrift A/S(FF) om kommunal overtakelse av
kaia. Fra kommunen møtte teknisk sjef og juridisk rådgiver. Fra selskapet møtte Styret.
Fra FF ble det orientert om økonomien i forbindelse med drift av kaia. For anløpet betaler fylkeskommunen kr.
90.000,- pr.år + mva. Denne betalingen er sammensatt med kr. 60.000,- til ekspeditør og kr. 30.000,- til selve
kaileien som skal dekke drift- og vedlikeholdskstnader. Dette er eneste inntekt selskapet har for bruk av kaia.
Denne prisen har også vært fast siden 2006.
FF har fått gjennomført takst for kaia m/kaiskur og markedsverdien er vurdert til
kr. 1.000.000,-. Dette er også fremsatt som krav fra selskapet for at kommunen skal overta kaia. I tillegg krever
de at ekspeditøren på kaia må fortsette for å kunne ekspedere og ta i mot gods over kaia. Slik det ble fremstilt i
forhandlingsmøte så er forholdet slik at FosenNamsos Sjø ikke kan ha en person på land som tar imot godset
eller har mulighet til å være på land når gods skal tas om bord. Administrasjonen har foreløpig ikke avklart
spørsmålet om det er nødvendig med ekspeditør på kaia, men dette vil bli tatt opp i møte med AtB og
fylkeskommunen.
Når det gjelder overtakelsessummen på kr. 1 mill, så ligger dette langt over hva som kan forsvares når det
gjelder inntjening over kaiavgifter og man i tillegg skal ha lønn til ekspeditør. I henhold til vedtaket i
fylkesutvalget så vil fylket gi et tilskudd på inntil 50% av utbedringskostnaden eks. mva oppad begrenset til kr.
120.000,- for kaia på Sørburøy. Dette betyr at selve overdragelsessummen på kr. 1 mill vil det ikke bli gitt
tilskudd til. Dette kommer frem i vedtakets pkt. 4, hvor det står at kaiavgift for drift- og vedlikehold skal ikke
dekke kommunens investeringsdel. Dette betyr også at en kjøpesum på kr. 1 mill ikke vil være grunnlag for
beregning av kaiavgift i likhet med kommunens del av utbedringen som utgjør kr. 120.000,-.
En overtakelse av kaia til den pris som er fremsatt fra FF og med de utbedringer som skal foretas, så vil dette
bety en direkte utgift for kommunen til dekning av renter og avdrag på låneopptak på totalt kr. 1.120.000,-.
Rådmannen vil påpeke at hele ruteopplegget i øyrekka er et fylkeskommunalt ansvar. Det er klart at kommunen
har et samfunnsansvar for å ivareta kollektivtilbudet i øyrekka bl.a. ved å ha tilfredsstillende anløpskaier. Det må
imidlertid være en forutsetning at driften av kaiene inklusive kapitalkostnader fullt ut dekkes ved anløpsavgifter.
Med en kjøpesum på kr. 1 mill vil disse anløpsavgiftene bli forholdsmessig høye. Det vil være bedre økonomi i
at FF beholder eiendomsretten til kaia og at kommunen inngår en avtale om nødvendig utbedring m/tilskudd fra
fylkeskommunen.
Videre inngår Frøya kommune avtale med Froan Forretningsdrift A/S om drift av kaia, hvor det fastsettes en
anløpsavgift som dekker drift- og vedlikeholdskostnader. I og med at fylkeskommunen/AtB kun vil ha avtaler
med kommunen vedrørende anløpsavgifter/drift av kaier så må det også inngås avtale mellom kommunen og
fylkeskommen som dekker fullt ut de utgifter til drift/vedlikehold som kommunens avtale med FF utgjør. Det må
på forhånd avklares forholdet omkring nødvendigheten av kaiekspeditør med AtB og fylkeskommunen. Dette må
kunne løses ved at mannskap på båten sørger for lossing og lasting fullt ut. Når så godset er kommet på kaia så
er det selvsagt mottaker sitt ansvar og det er også avsender sitt ansvar å bringe godset ut på kaia slik at det tas
om bord med båtens kran.
Rådmannen vil derfor tilrå at kommunen ikke overtar kaia til den pris som Froan Forretningsdrift A/S har
fremsatt på kr. 1 mill. Kommunen er imidlertid innstilt på å forestå utbedring av kaia slik AtB har krevd og vil
dekke sin del av investeringen på inntil 50% begrenset oppad til kr. 120.000,-. Det inngås avtale med Froan
Forretningsdrift A/S om tillatelse til denne utbedringen, samt avtale om anløpsavgift som dekker selskapets
drift-/og vedlikeholdsutgifter til kaia. Videre inngås avtale mellom kommunen og fylkeskommune/AtB som
regulerer anløpsavgiften tilsvarende avtalen inngått mellom kommunen og FF.
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NY SAMARBEIDSAVTALE - IUA SØR-TRØNDELAG
Saksopplysninger:
Saken skal behandles i Formannskapet tirsdag 17.06.14. Formannskapets innstilling vil bli lagt fram i møte.
Innstilling:
1.
2.

Frøya kommunestyre sier opp eksisterende samarbeidsavtale og vedtar ny samarbeidsavtale for
Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik den fremgår av saken og dets vedlegg 1.
Frøya kommunestyre vedtar nye vedtekter for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA)
slik det fremgår av sakens vedlegg 2.

Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra 1.1.2015.
Vedlegg:
1.
2.
3.

Ny samarbeidsavtale
Nye vedtekter
Referat IUA årsmøte

Saksopplysninger:
Beredskapsstyret i IUA har lagt frem sak for sine deltakerkommuner om ny organisering på årsmøtet 30. april
2014, se vedlegg 3. Dette skyldes at nåværende organisering hittil ikke har vært iht. gjeldende lovverk. Ny
organisering innebærer at eksisterende samarbeidsavtale sies opp, dernest vedtas ny samarbeidsavtale og nye
vedtekter iht. kommuneloven § 27 Interkommunalt samarbeid.
Vurdering:
Opprettelsen av IUA Sør-Trøndelag startet med en prosess i 1994 som endte med etablering i 1996. På bakgrunn
av etableringen ble det utarbeidet en samarbeidsavtale. Samarbeidet ble etablert i samsvar med
forurensingsloven og i samsvar med anbefalinger og retningslinjer fra Miljødirektoratet (tidligere SFT). Ved
opprettelsen fikk Trondheim kommune tildelt et hovedansvar, og har siden den gang blitt sett på som en
”administrasjonskommune” for IUA. Region IUA Sør-Trøndelag omfatter i dag samtlige kommuner i fylket, fire
kommuner i Nord-Trøndelag og en i Hedmark, totalt 30 kommuner.
Ved etablering av det kommunale ansvarsområdet ble det konkludert med at Trondheim kommune ved
Trondheim Brannvesen hadde nødvendig kompetanse og ble som følge av dette det utførende organ for utvalget.
Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) ble opprettet som IKS av 3 kommuner fra 1.1.2008; Malvik,
Klæbu og Trondheim. Ved overgang til TBRT IKS fulgte sekretariatsoppgave og regnskap for IUA med inn i
selskapet.
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Samarbeidsavtalen fra 1996 angir ingen formell selskaps- eller organisasjonsmodell. Selskapets vedtekter fra
2012, kapittel 1 pkt. 1.1, sier at kommunen delegerer sine plikter gjennom kommuneloven (kml.) kapittel 5.
Vedtektene oppfyller imidlertid ikke vilkårene i kml. kap. 5, jfr. § 27. Her heter det at kommunestyret i de
respektive deltakerkommuner selv skal opprette og tildele avgjørelsesmyndighet til et samarbeid om
interkommunalt styre. Vedtektene, vedtatt på årsmøtet 2012, er dermed sannsynligvis ikke tilstrekkelig for å
etablere samarbeid iht. kommuneloven.
Gjeldende samarbeidsavtale § 2 og vedtekter pkt. 1.2 VIII sier følgende: ”Avtalen er ikke tidsavgrenset. Den
kan sies opp etter vedtak i formannskap/kommunestyre. Oppsigelsestiden er 6 måneder, og oppsigelsen virker
fra 1. januar påfølgende år. Avtalen kan reforhandles dersom en av kommunene (formannskap/kommunestyre)
krever det.”
Teksten med hensyn til oppsigelse av samarbeidsavtalen er uklar. Vi tolker teksten slik at man kan akseptere
kortere oppsigelsesfrist, og at ny samarbeidsavtale og vedtekter er gjeldende fra 1.1.15 gjennom det foreslåtte
vedtak. Denne tolkningen av eksisterende samarbeidsavtale vil verken ha økonomiske eller andre konsekvenser.
Trondheim kommune har bistått med utarbeidelse av ny samarbeidsavtale og vedtekter (se vedlegg 1 og 2). Den
nye avtalen med vedtekter har vært på høringsrunde i beredskapsstyret.
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SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN
Saksopplysninger:
Saken skal behandles i Formannskapet tirsdag 17.06.14. Formannskapets innstilling vil bli lagt fram i møte.
Innstilling:
Frøya kommunestyre viser til saksutredningen og mener at utbyggingen av Sæthervågen fiskerihavn
m/flytekai må fullføres. Her ligger eneste fiskerimottak på fast Frøya og som er svært viktig for
fiskerinæringen i Frøya.
Med bakgrunn i nytt kostnadsoverslag og søknad om tilskudd fra Kystverket, vedtar kommunestyret å
etterbevilge kr. 19.754.179.90 inkl. mva til Sæthervågen som finansieres på følgende måte:
Tilskudd fra Kystverket kr. 8.227.095.00
Momskompensasjon
kr. 3.821.154.00
Låneopptak
kr. 7.705.930.90
Til sammen
kr. 19.933.025.90
Vedlegg:
Søknad til Kystverket datert 25.03.2014
Kostnadskalkyle (revidert), datert 08.05.2014
Saksopplysninger:
Saken gjelder utbygging av Sæthervågen fiskerihavn til en funksjonell havn for fiskeriflåten. Det var spesielt
ønskelig fra Seashell sin side at havna fikk større dybde slik at havgående fartøy med større dybde kunne anløpe
fiskemottaket. Samtidig var det et sterkt ønske fra fiskarlaget om bedre kaifasiliteter, samt utlegging av
flytebrygger.
Det ble av Frøya kommune søkt kystverket 25.03. 2009 om midler til å utbedre fiskerihavna i Sæthervågen.
Søknaden gjaldt da utdyping av havnebassenget til -5m (indre del) og -6m LAT (i ytre del), rehabilitering av
dagens almenningskai og utlegging av flytebrygger for fiskeriflåten. Prosjektet ble da kostnadsberegnet til kr 10
millioner der det ble innvilget statstilskudd på 50% av kostnaden til kai og utdyping og med 35% av kostnad til
flytebrygge, til sammen kr 4.670.000.-. Etter at Planstyring AS senere Sweco AS tok over planleggingen av
prosjektet ble det tatt kontakt med Kystverket om en mulig endring av tidligere omsøkt tiltak.
Endringen bestod i at en skulle se på en annen løsning for utbygging av havna. Denne endringen bestod i
følgende:
• å trekke ut utdypingen i deler av indre del
• bygging av spuntkai og utfylling mellom fiskemottak og molo
• felles flytekai på innsiden av molo
• kun mindre vedlikeholdsarbeid på almenningskaien
Frøya kommune søkte Kystverket 14.09.2011 om endring av plan for havneutbedring i Sæthervågen fiskerihavn.
I brev datert 27.09.2011 fra Kystverket ble kommunens søknad innvilget på følgende vilkår:
• Den nye kaien med bakareal må være offentlig kai og ikke tilleggsareal til eksisterende bedrift.
• Kommunen må i tillegg sikre offentlig adkomst til den nye kaien.
• Tidligere tilsagnsbeløp vil bli justert i forhold til kostnadsoverslag for revidert tiltak.
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Bakgrunnen for stans i arbeidet var entreprenørens tilleggskrav for å ferdigstille prosjektet høsten 2013. Den
videre saksgang er som følger:
• Den 19.08.2013 mottok kommunen et endringsforslag hvor endringsordren er priset til kr 2.504.855,eks mva. Dette kostnadsoverslaget ble akseptert av kommunen, med unntak av noe utfylling som anses
å ligge i det opprinnelige tilbudet.
• Den 18.10.2013 presenterte entreprenøren et «varsel om kostnads-/fremdriftskonsekvenser VOE0089»
med krav om dekning av merkostnader, pålydende kr 6.587.392,- eks mva. Årsaken var
grunnforholdene rundt valg av kailinjen. Det ble avdekket skrått fjell der kailinjen skulle ligge. Det
måtte foretas sprenging av dypere grøft enn først antatt der spuns skulle stå, og i den forbindelse ble det
store dykkerutgifter. Likeledes blir avslutningen mot Seashell en utfordring da det er foretatt et tilbygg
nært opp mot der kailinjen går. I tillegg er det lagt opp til en økning av flytebryggedelen med 20m
innenfor dagens almenningskai. Viser for øvrig til tidligere orienteringer i FSK og KST. Samme dag
gjorde kommunen innsigelse overfor det fremsatte varselet.
• Entreprenøren meddelte pr e-mail av 18.10.2013 til Sweco AS (byggherreombudet) at arbeidet derfor
ble innstilt.
• Kommunen sendte den 07.11.2013 varsel om heving under henvisning til vesentlig mislighold fra
entreprenørens side, jfr punkt 46.1 i standardkontrakt NS 8407:2011.
• Kommunen og entreprenøren har underveis, blant annet den 23.10.2013 og de 16.12.2013, hatt et par
oppklarende møter for å avdekke mulighetene for å finne en løsning i saken, hvilket ikke førte frem.
• Kommunen sender brev datert 07.02.2014 der de hever kontrakten. Kommunen ser ikke på noe
tidspunkt å ha akseptert at arbeidet innstilles. Det vises i den forbindelse til kommunens brev av
23.12.2013 under «mislighold» der kommunen fastholder at entreprenøren ikke er berettighet til å
innstille arbeidet. Stansing fra entreprenørens side har skjedd på bakgrunn av uenigheter om
endringsmelding VOE009 og utgjør en urettmessig stansing, jfr NS 8407. Kommunen viser til at NS
8407 pkt. 35.1 pålegger totalentreprenøren en utførelsesplikt ved uenighet om endringsmelding.
• Det ble foretatt registreringsforretning i Sæthervågen havn den 05.03.2014. Under møtet opplyste
entreprenøren å være åpen for forhandlinger der en gikk inn på «fastpris». Totalentreprenøren har
akseptert at samarbeidet avsluttes under forutsetning av at partene kommer frem til et akseptabelt
økonomisk oppgjør i forbindelse med avslutningen av kontrakten med tilhørende tilleggsarbeider.
Kommunen har vært i dialog med Kystverket om sakens status og sendte på nytt en søknad datert 25.03.2014 om
tilskudd til ferdigstillelse av prosjektet, jfr vedlagt søknad.
På nytt hadde kommunen og entreprenøren møte om å finne en eventuell løsning. Entreprenøren kom med et nytt
pristilbud (fastpris) datert 14.04.2014 pålydende kr 10.817.530.91 ekskl mva for å sluttføre sin del av jobben.
Når det gjelder søknaden til Kystverket datert 25.03.2009, så er denne priset noe lavt. Dette er det tatt høyde for
i vår nye søknad.
Prosjektet blir finansiert med statstilskudd pålydende kr 8.227.095,- og et kommunalt låneopptak pålydende kr.
7.705.930.90.
Vurdering:
Utbyggingen av Sæthervågen fiskerihavn bør realiseres som omsøkt i vår søknad til Kystverket datert
25.03.2014. Ved å foreta den planlagte utbyggingen med ny fiskerikai, oppgradering av dagens almenningskai,
forlenget flytebrygger og ferdigstillelse av utdypingen ned til -6m LAT, så får vi en fremtidsrettet fiskerihavn.
Sæthervågen fiskerihavn er i dag kommunens viktigste havn der både fiskeri og samferdsel er etablert.
Frøyas eneste fiskemottak på fast Frøya ligger i havna og er en hjørnesteinsbedrift i kommunen innen krabbe,
fiskeri- og kamskjell virksomhet. Bedriften har vunnet flere priser for sitt arbeide, og må sies å være svært så
viktig bedrift for kommunen innenfor sitt virksomhetsområde. Dyrøya er bestemt som trafikknutepunktet på fast
Frøya. I den forbindelse så har Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Frøya kommune i samarbeid foretatt
utbygging av infrastruktur i og rundt havneområdet.
Hvis ikke denne utbyggingen blir vedtatt så får dette kostnadskonsekvenser for kommunen ved en eventuell
stans. Entreprenøren må kjøpes ut for de arbeider denne har utført men ikke har fått oppgjør for. En del materiell
er allerede bestilt og betalt, herunder spunten som koster 1.3 mill. Samtidig får kommunen nye kostnader i
forbindelse med ny prosjektering og ny anbudsrunde, samtidig må det engasjeres et annet entreprenørselskap. Til
orientering så er Hitra Anleggservice villig til å fullføre jobben til en fastpris.
En totalvurdering tilsier at å gå for samme entreprenør til «fastpris» er den beste løsningen kommunen kan
oppnå.
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STØTTE TIL ØKT BREDBÅNDSKAPASITET PÅ SISTRANDA
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommune er villig til å bidra med inntil 100 000 kroner hvis Frøya kommune får tilslag på sin
søknad om støtte til bredbåndsutbygging på Sistranda. Midlene tas fra disposisjonsfondet.
Enstemmig.
Innstilling:
Frøya kommune er villig til å bidra med inntil 100 000 kroner hvis Frøya kommune får tilslag på sin søknad om
støtte til bredbåndsutbygging på Sistranda. Midlene tas fra disposisjonsfondet.
Vedlegg:
Ingen
Saksopplysninger:
Det jobbes med en søknad til Post og teletilsynet om en bredbåndsutbygging på Frøya. Søknadsfristen for denne
utlysningen er 6. juni. Tilskuddsordningen skal bidra til at alle husstander i Norge får et grunnleggende
bredbåndstilbud av god kvalitet. Den offentlige støtteordningen skal finansiere bredbåndsutbygging i områder
hvor de kommersielle aktørene ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd.
Det er også mulig å søke om støtte til utbygging av økt bredbåndskapasitet i områder med et eksisterende tilbud,
men hvor kapasiteten er lav og det ikke forventes kommersiell utbygging av høyhastighetsbredbånd i de
nærmeste årene.
Evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte
Tildeling av bredbåndsmidler vil baseres på følgende tildelingskriterier:
1. Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet
2. Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt
3. Lokal medfinansiering
4. Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført
5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
6. Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere næringsliv og besøkende
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De forskjellige kriteriene vektes slik:

Søkere som får tilskudd fra Post og teletilsynet må deretter legge ut prosjektet på anbud. Som et ledd i
søknadsprosessen er søker pålagt å undersøke om det finnes leverandører som planlegger utbygginger i de
områdene som er aktuelle. Hittil har kun Telenor informert om at de har planer for utbygginger på Frøya. Frøya
kommune har hatt møte med Telenor for å høre om disse planene.
Gjeldende planer
Telenor har 7 sentraler på Frøya. Gurvikdal sentral er planlagt oppgradert første halvår 2014. Dyrvik, Flatval,
Hamarvik, Mausundvær, Nordskaget og Skjønhalsen er planlagt oppgradert andre halvår 2014. Dette betyr at det
vil være mulig å levere 40 mbit på linjelengder inntil 700 meter og 30 mbit på linjelengder inntil 1000 meter på
disse sentralene. Denne løsningen er basert på bruk av eksisterende kobberlinjer og ses på som en
kostnadseffektiv måte å oppgradere bredbåndstilbudet på. Telenor kunne også fortelle at de anbefalte oss å søke
om støtte fra Post og teletilsynet til etablering av to fibernoder på Sistranda som skal kunne øke kapasiteten. De
anslo at et slikt prosjekt ville for de koste ca. 300 000 kroner.
Vurdering:
På bakgrunn av hvor Telenor har planlagt sine oppgraderinger er det et område med stor befolkningstetthet som
ikke er del av Telenors planer, Sistranda. Rådmannen har derfor valgt å prioritere Sistranda i årets søknad til
Post og teletilsynet. Det vil komme flere utlysninger fra Post og teletilsynet, men i denne omgang har valget falt
på Sistranda. Det er ønskelig med en oppgradering på Sistranda på lik linje med de andre tettstedene på Frøya.
Det er derfor planlagt å søke om et prosjekt som gir et minimumstilbud om 30 mbit/s. Signalene fra
Fylkeskommunen er at hvis vi går inn med ca. 30% av kostnaden på prosjektet får vi full score på kriteriet om
egenfinansiering. Rådmannen anbefaler derfor at Frøya kommune er villige til å bidra med inntil 100 000 kroner
hvis kommunen får tilslag på sin søknad om støtte til bredbåndsutbygging på Sistranda. Midlene tas fra
disposisjonsfondet.
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FRØYAPILOTEN - KYSTENS SENTER FOR LIVSLANG LÆRING/13-ÅRIG LØP
Hovedutvalgets innstilling til formannskapet:
Hovedutvalg for drift tar saken om senter for livslang læring/13-årig løp til orientering.
Enstemmig
Innstilling:
Hovedutvalg for drift tar saken om senter for livslang læring/13-årig løp til orientering.
Vedlegg:
Vedtak KST 21/6-2012, kystens senter for livslang læring
Prosjektrapport «Frøyapiloten» av 31/1-2013
Notat vedr status, datert 19/2-2014
Revidert kostnadsramme 2014 (Excel)
Saksopplysninger:
Historikk:
Det nye Kultur – og Kompetansesenteret med omliggende fasiliteter åpner for nye muligheter på ulike områder
for utvikling av fremtidsrettet kompetanse, rekruttering av ulik kompetanse, styrking av eksisterende kompetanse
og styrking av samfunns relatert -, forvaltnings relatert - og verdikjede relatert forskning (næringsrettet), m.v..
Senteret med omliggende fasiliteter (inklusiv utnyttelse av fasiliteter ved eksisterende videregående skole)
etableres med moderne teknologi gjennom digitalt og interaktiv formidling og læring og sambruk av lokaler,
utstyr, materiell, m.v.
Med dette som utgangspunkt ble det i 2011 etablert en arbeidsgruppe med aktuelle aktører. Deres arbeid ble lagt
fram for KST 21/6 -2012, der det ble vedtatt å iverksette en utredning for etablering av et senter for livslang
læring- der et samarbeid med utdanningsinsitusjoner/ forskningsmiljø og lokalt samarbeid mellom grunnskole,
vidergående skole og næringsliv opererer i et paradigme for felles interesser. I dette perspektivet ble tråden om
et mere samlet 13- årig utdanningsløp lansert som en del av dette.
Utredningen ble sammenfattet gjennom en prosjektrapport («Frøyapiloten»- datert 31/1-2013). Etter dette har
det vært jobbet systematisk hos de fleste aktører. For Frøya kommune sin del, har det av ulike årsaker ikke vært
fokus på dette. Mye av årsaken ligger nok i det faktum at det ikke ble ekspedert videreføring av 6 mnds vedtatt
20 % stilling internt i kommunen for oppfølging.
Rådmannen ønsker igjen å løfte saken inn mot politisk nivå, da vi ser at dette vil gi kommunen mange positive
ringvirkninger, bl.a:
- Tettere samarbeid mellom grunn- og videregående skole gjennom videreutvikling og bruk av bl. a.
araeler og lærerressurser
- Økt fokus og forbedring av læringsresultater
- Reduksjon av frafall i videregående opplæring
- Tettere samarbeid mellom skole, næringsliv og forskning

Saknr: 81/14
Som angitt i det reviderte kostnadsoverslaget vil dette forplikte Frøya kommune økonomisk i et tre-års
perspektiv.
Prosjektets andre aktører (HIST, Sør-Trøndelag fylkeskommune- konkurransepott og Frøya videregående skole)
garanterer for sin del av kostnadene, og er tydelig på at Frøya kommune må gjøre en avklaring om de vil være en
del av det framtidige løpet.
Dette forprosjektet var planlagt satt i gang høsten 2012 med hovedfokus på utvikling av søknad om 13-årig
integrert utdanningsløp og skulle inngå som første halvåret i et treårig pilotprosjekt. Prosjektet kom ikke i gang
da det framstod med noe usikker mht å sikre fullfinansiering for hele 3-årsperioden.
Selve hovedprosjektet Frøya-piloten er utviklet via et forprosjekt finansiert av VRI Trøndelag, egne midler fra
Frøya vgs og HiST. Her har Frøya kommune ikke vært inne med direkte finansiering, men har vært en
konstruktiv medspiller i prosjektutviklingen. Utkast til forprosjektrapport ble presentert for Frøya kommune
v/ordfører, representant fra næringslivet ved Salmar, daglig leder for daværende Frøya nye næringssenter, HiST
og Frøya kommune i møter i mars 2013. Det ble gitt skriftlige tilbakemeldinger i etterkant av disse møtene.
Disse er tatt inn i sluttrapporten. Videre ble prosjektet presentert på frokostmøtet til næringsforeningen 05.04.13.
Under veis har prosjektet – som først hadde tittelen «Kystens senter for livslang læring» - endret tittel og omtales
nå som «Frøyapiloten», der bl.a. «Senter for livslang læring», inkludert «13-integrert utdanningsløp» er såkalte
arbeidspakker.
Vurdering
Det er mye som taler for at Frøya kommune bør delta i dette prosjektet. Kommunen er en vekstkommune med en
befolkninsgsvekst som er ganske enestående, når vi tenker beliggenhet. Befolkninsveksten stiller store krav til
oss som kommune. De folkevalgte har tatt utfordringen og bl.a. satset stort på barnehage- og skoleutbygging,
næringsarealer m.m. Går vi noen tiår tilbake i tid, så ser vi at kommunen har gjort noen strategisk viktige valg
også tidligere. På 80 og 90 tallet var det en storstilt utbygging av vannforsyning, på 90-tallet og frem til nå har
det vært stor fokus på samferdsel. Skal kommunen lykkes med å ta ut det potensialet som ligger på
næringslivsiden, så må det også bli et løft innenfor kompetanse/utdanning/rekruttering. Prosessen forut for
byggingen av Frøya kultur og kompetansesenter og prosessen underveis har mobilisert krefter både innenfor
kommunen og instanser utenfra for å legge til rette for målrettet utdanning i den videregående skolen og på
høyere nivå. Det er grunn til å anta at den svake posisjonen Frøya har når det gjelder utdanning etter
videregående skoles nivå, vil endre seg i positiv retning.
Som kommune må vi være kreative når vi skal rekruttere arbeidskraft. Vi vet at det største potensialet ligger i
utenlands arbeidskraft. Derfor er det viktig det som nå gjøres gjennom prosjektet «Sammen om en bedre
kommune», der det nå er igangsatt en kartlegging av eksisterende kompetanse og arbeidserfaring – i første
omgang hos den fremmedspråklige befolkningen, senere også hos alle tilflyttere. Denne «basen» vil være uhyre
viktig når arbeidskraft skal rekrutteres, både når det gjelder den kompetansen som allerede ligger der og de
muligheter som ligger i å tilpasse den utdanningen de har til norske forhold og øke den gjennom
videreutdanning, gjerne lokalt. Her vil det nye kultur- og kompetansesenteret spille en stor rolle, ikke minst når
vi ser på de samarbeidsavtaler som er inngått mellom Frøya videregående skole, Frøya kommune og eksterne
forskning- og utdanningsinstitusjoner. Og her kommer også planene om et»Kystens senter for livslang læring»
svært betimelig. Et slikt senter vil ikke bare kunne veilede og legge til rette for tilleggsutdanning eller
omskolering, men også bistå med å legge karriereplaner på individuelt nivå. Dette ble bl.a understreket av LOledelsen da de var her på Frøya i 2013.
Hendelser de siste år har lært oss at vi hele tiden - i tillegg til å legge til rette for nye utdanningstilbud og
offentlige tjenester – også må være på vakt for ikke å miste eksisterende kompetansearbeidsplasser og offentlige
tjenester. Senest i høst har det vært usikkerhet omkring studiespesialisering som linje ved Frøya videregående
skole. Etter rådmannens oppfatning ville det vært katastrofalt om dette tilbudet skulle forsvinne. Rådmannen har
fått innspill på at det som omtales som «13-årig integrert utdanningsløp» vil være svært viktig også med tanke på
å bevare studiespesialiseringen ved Frøya videregående skole.
Det er utvilsomt slik at det er mye å hente i et nærmere samarbeid mellom grunnskolen og den videregående
skolen. På Sistranda ligger nå mulighetene virkelig godt til rette for et slikt samarbeid. Og det er allerede etablert
felles arenaer. Det gjelder avtalen om felles realfagrom på Sistranda skole, inkludert «Newton-rommet». Det bør
også ligge store muligheter gjennom felles utnyttelse av lærerkrefter. Sist, men ikke minst, kan det ligge et stort
potensial når det gjelder adminstrasjon og merkantive stillinger. Dette er noe som det nye prosjektet skal ta tak i.
Fra politisk nivå i Frøya kommune er det understreket at dette arbeidet må forankres grundig hos de ansatte både
i grunnskolen og i den videregående skolen. Dette er rådmannen selvsagt svært enig i.

Saknr: 82/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
19.06.2014
Saksbehandler:
Beathe Sandvik Meland

Arkivsaksnr:
11/1386
Arkivkode:
144

Saken skal behandles i følgende utvalg:
82/14
Kommunestyret

Sak nr:
82/14
Gradering:

19.06.2014

SLUTTRAPPORT- SAMHANDLING I ØYREGIONEN
Forslag til vedtak:
Sluttrapporten ”Samhandling i øyregionen” tas til orientering
Vedlegg:
Sluttrapport
Protokoll i sak 11/14 i FNHO
Saksopplysninger:
Saken går som orienteringssak til den interkommunale nemda, og kommunestyrene i begge kommunene som er
oppdragsgivere for prosjektet. Nemdas behandlet saken i sitt møte 11 juni 2014. De tok rapporten til orientering.
Helse – og omsorgstjenestene i Hitra og Frøya kommuner har jobbet konkret med en modell for
tjenestesamarbeid. Kommunestyrene vedtok høsten 2012 en modell for samarbeidet, med benevnelsen
”Samhandling i øyregionen”.
Denne rapporten beskriver den interkommunale prosessen som helse- og omsorgstjenestene i Hitra og Frøya
kommuner har vært i gjennom ved planlegging og gjennomføring av samarbeidsmodellen. Prosjektet har vært
drevet økonomisk ved hjelp av tilskudd fra Fylkesmannen.
Rapporten belyser også de folkevalgtes styringsmodell for det interkommunale samarbeidet.
Siden sommeren 2013 har prosessen vært inne i en driftsfase, og erfaringer fra de ulike samarbeidsområdene
belyses i rapporten. Prosjektperioden ble avsluttet i des.2013.
Vurdering:
Ved prosjektperiodens avslutning gjenstår det fremdeles et stykke arbeid før en ser optimal gevinstrealisering av
samarbeidet. Dette skyldes at omfanget at utformingen og samkjøringen av områdene har vært forskjellig.
Oppfølging fra administrativt nivå blir derfor viktig framover.
Dette gjelder spesielt livsstil og folkehelsetilbudet (Livsstil og Folkehelsesenter),
IKT-området, samt ønske om et interkommunalt samarbeid fra fagområdene fysioterapi, ergoterapi og
hjelpemiddeltjenesten.
Det er viktig å påpeke at et interkommunalt samarbeid vil nødvendigvis også få konsekvenser for, og vil påvirke
organiseringen av tjenestetilbudene forøvrig.
Kommunene må ha et styringsapparat og et administrativt apparat knyttet til tjenestene som er robuste nok til å
takle samarbeid og samhandling mellom Hitra og Frøya kommuner, men også samarbeid på regionalt plan.
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SAMARBEIDSAVTALE - LIVSGLEDE FOR ELDRE
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret:
Samarbeidsavtale mellom Frøya kommune og livsglede for eldre tas til orientering
Samarbeidsavtale mellom Frøya sykehjem og livsglede for eldre tas til orientering
Kostnader til etablering kr 100.000 kr dekkes innenfor tjenestens budsjettramme
Kostnader til livsgledekonsulent (20 % stilling) dekkes gjennom kommunens totalbudsejtt. Resertifisering
25.000 kr/år legges inn i budsjett og økonomiplan 2015-2019
Enstemmig
Innstilling:
Samarbeidsavtale mellom Frøya kommune og livsglede for eldre tas til orientering
Samarbeidsavtale mellom Frøya sykehjem og livsglede for eldre tas til orientering
Kostnader til etablering kr 100.000 kr dekkes innenfor tjenestens budsjettramme
Kostnader til livsgledekonsulent (20 % stilling) dekkes gjennom kommunens totalbudsejtt. Resertifisering
25.000 kr/år legges inn i budsjett og økonomiplan 2015-2019
Vedlegg:
2 Samarbeidsavtaler: kommune og virksomhet
Livsgledenytt mai 2014
Saksopplysninger:
Deltakelse
Frøya kommune og stiftelsen livsglede for eldre inngikk den 21.05.14 en samarbeidsavtale der Frøya kommunes
sykehjem forplikter seg til å gå inn i et langsiktig arbeid med kvalitetsforbedring. Etter endt sertifisering vil
Frøya sykehjem få betegnelsen livsgledesykehjem.
Kommunen forplikter seg ut fra denne samarbeidsavtalen til å gjøre dette arbeidet til en langsiktig økonomisk
prioritering.
Politisk forankring
Kommunen skal forankre arbeidet med sertifiseringsordningen politisk. Det vil si at denne avtalen i praksis gjør
seg gjeldende i kommunale handlingsplaner og lederavtaler som videre vil forplikte virksomhetsleder i å ivareta
arbeidet på sitt nivå. Frøya kommune har ivaretatt dette gjennom «kvalitetsløft Frøya» der livsgledesykehjem er
ett av satsningsområdene.
Ansettelse av livsgledekonsulent
Kommunen ansetter livsgledekonsulent. Livsgledekonsulenten kan ikke være ansatt ved de aktuelle
virksomhetene i kommunen. Rådet fra Stiftelsen tilsier at kommunen bør tilsette i 20 % stilling.
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Støtteapparat rundt livsgledekonsulenten
Det skal oppnevnes en person som skal fungere som livsgledekonsulentens støtte og samtalepartner. Denne
personen jobber nært ledelsen i kommunen og sendes på livsgledekonsulentkurs sammen med
livsgledekonsulenten. Livsgledekonsulenten skal ha tilgang til nødvendig informasjon og kompetanse for å
kunne drøfte tverrfaglige problemstillinger etter behov.
Kommunens ansvar ved sykdom av livsgledekonsulenten
Ved sykdom i mer enn 14 dager, har støtteapparatet til livsgledekonsulenten ansvar for å følge opp enhetene i
sertifiseringsprosessen.
Informering av ansatte
Leder ved sykehjemmet som søker om å bli et livsgledesykehjem informerer ansatte om det forestående arbeidet
og hva dette i praksis innebærer. Dette innebærer innhold og organisering av arbeidet, livsgledegruppas funksjon
og livsgledekonsulentens rolle. Det bør fremheves et fokus på gledesaspektet ved saken, ettersom det er dette
som motiverer ansatte.
Hospitering og nettverkssamlinger
Erfaringsdeling gjennom hospitering og nettverkssamlinger er en viktig form for kompetanseheving i arbeidet
med sertifiseringsordningen. Per i dag er det lagt opp slik at kommunene arrangerer nettverkssamlinger etter tur
og hospitering foregår etter behov. Kommunen åpner derfor opp for at livsgledekonsulenten og ansatte kan delta
på nettverkssamlinger, og at ansatte ved sykehjem kan hospitere ved andre sykehjem som er med i
sertifiseringsordningen.
Økonomi
Kommunen forplikter seg til å betale et avtalt engangsbeløp på 100 000 kroner innen 30 dager etter at avtalen er
signert. Beløpet dekkes innenfor dagens ramme til pleie og omsorg. Dette beløpet dekker opplæring og
veiledning av livsgledekonsulent, i hovedsak fra ansettelse til sertifisering. I tillegg vil sertifiseringsorganet bidra
til gjennomføring av kick-off og nettverkssamlinger i samspill med livsgledekonsulententen. Virksomhetene vil
ved første resertifisering betale en årlig avgift på 25 000 kroner til sertifiseringsorganet. (Beløpet vil være
indeksregulert.) Dette legges inn i budsjett/økonomiplan 2015-2019
Stiftelsen Livsglede for Eldre forplikter seg til følgende:
• Drive tett oppfølging og veiledning av kommunens livsgledekonsulent. Hovedsakelig gjennom
skriftlige verktøy, men også gjennom jevnlig kontakt via mail, telefon og faste møtepunkt.
• Arrangere livsgledekonsulentkurs for: livsgledekonsulenten, leder ved sykehjemmet, og ansatt fra
administrativt nivå i kommunen og evt. andre nøkkelpersoner etter avtale.
• Arrangere kick-off dag i samarbeid med livsgledekonsulenten.
• Delta på nettverkssamlinger som arrangeres i regi av sertifiseringsarbeidet.
• Sertifisere sykehjem og gjennomfører resertifisering etter gjeldende krav for Livsgledesykehjem.
I løpet av sertifiseringsprosessen forplikter partene seg til følgende:
Virksomhetsleder og avdelingsleder:
• Har ansvar for å opprette en livsgledegruppe bestående av livsgledeansvarlige fra alle avdelinger og
andre nøkkelpersoner på enhet. Leder selv skal være med på alle livsgledemøtene fram til første
sertifisering, deretter hver tredje måned.
• Har ansvar for at livsgledearbeidet på enheten drives fremover i sin helhet, og ikke blir forstyrret av
andre pågående prosesser.
• Har ansvar for å legge til rette for at livsgledeansvarlig med gruppe får tid og rom til planleggingsmøter
i forbindelse med gjennomføring av sertifiseringsprosessen på enheten.
• Legger til rette for at livsgledeansvarlig kan delegere livsgledearbeid til andre på virksomheten.
• Legger til rette for at livsgledeansvarlig får mulighet til å være beslutningsdyktig i sitt verv.
• Har ansvar for å opprette vara/sekundær for livsgledeansvarlig ved sykdom og fravær, samt å følge opp
at livsgledeansvarlige kaller inn kommunens livsgledekonsulent til møter hver 14. dag sammen med
livsgledegruppa.
• Har ansvar for at alle ansatte blir informert om enhetens deltagelse i sertifiseringsordningen.
• Legger til rette for at Livsgledekonsulenten i kommunen kan informere alle ansatte og veilede aktuelle
ansatte i prosessen som beskrevet.
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Stiftelsen Livsglede for Eldre:
• Driver tett oppfølging av gruppa og livsgledeansvarlige via kommunens livsgledekonsulent gjennom
hele sertifiseringsprosessen.
• Arrangerer kickoff-dag i samarbeid med virksomheten.
• Arrangerer nettverkssamlinger for ansatte fra sykehjem som er med i sertifiseringsordningen to ganger
pr. år i samarbeid med livsgledekonsulenten.
• Bidrar med ulike verktøy som: ”Veileder - hvordan bli et livsgledesykehjem”, Årtidsgleder – Hvordan
gå i gang? og årtidstavle.
• Sertifiserer enheten som Livsgledesykehjem og resertifiserer årlig, etter gitte krav.
Vurdering:
I «kvalitetsløft Frøya», er ett av målene for institusjon å sertifisere seg som et livsgledesykehjem. Konseptet «å
sertifisere seg som livsgledesykehjem» går ut på at sykehjemmet skal lage et system for å oppfylle ni
livsgledekriterier (se under) som ivaretar beboernes sosiale, kulturelle og åndelige behov. Metoden gjør det
lettere for de ansatte å jobbe systematisk med å skape et meningsfullt innhold i hverdagen til beboerne. Ved at
systemet legges til virksomhetens internkontroll, vil de ulike aktivitetene knyttet opp mot livsgledekriteriene bli
ivaretatt, uavhengig av hvem som er på jobb.
Det vil ikke bli lett å innføre alle rutinene, og mange sier at prosessen frem mot sertifisering er krevende. Men
resultatet gjør at det er verdt litt hardt arbeid! Ikke bare får institusjon en mulighet å følge opp den enkelte
beboer, slik at virkelig livsglede kan oppleves hos alle – det er også vist en tydelig tendens til at arbeidsmiljøet
blir bedre, at sykefraværet går ned, at bruken av tvang reduseres, og at måltider og stell går roligere for seg når
et sykehjem er livsgledesertifisert.
De ni livsgledekriteriene er:
• Sertifiseringsordningen skal være kjent for alle ansatte på sykehjemmet
• Livsgledesykehjemmet skal tilrettelegge for at beboerne får muligheter til å opprettholde sine hobbyer
og fritidssysler
• Livsgledesykehjemmet skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre
organisasjoner.
• Livsgledesykehjemmet skal tilrettelegge for at beboeren får komme ut i frisk luft
• Livsgledesykehjemmet skal tilrettelegge for kontakt med dyr
• Livsgledesykehjemmet skal tilrettelegge for sang, musikk og kultur i hverdagen
• Livsgledesykehjemmet skal tilrettelegge for en hyggelig ramme rundt måltider
• Livsgledesykehjem skal tilrettelegge for god kommunikasjon med pårørende
• Livsgledesykehjemmet skal tilrettelegge for at årstidene blir en naturlig del av sykehjemmets hverdag.
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PENGEGAVE TIL FLYGEL I FRØYA KULTUR - OG KOMPETANSESENTER
Saksopplysninger:
Saken skal behandles i Formannskapet tirsdag 17.06.14. Formannskapets innstilling vil bli lagt fram i møte.
Innstilling:
Kommunestyret foreslår å bevilge opp til 90.000.- kr til anskaffelse av flygel til Frøya kultur- og
kompetansesenter.
Midler hentes fra kommunens disposisjonsfond.
Vedlegg:
Tiggerbrev flygel
Flygel-skriv
Saksopplysninger/Vurdering:
Anskaffelse av flygel til storsalen i Frøya kultur – og kompetansesenter.
Flygelet er et instrument som storsalen i Frøya kultur – og kompetansesenter må ha. Dette handler om å kunne
tilby befolkningen på Frøya muligheten til å oppleve all slags musikk og alle kulturelle uttrykk. I og med at vi
befinner oss langt fra store sentra så kan vi ikke leie et instrumentet etter behov, men må eie det selv.
Det finnes flere alternativ når det gjelder type instrument og kostnader knyttet til dette. Det absolutt viktigste i
dette valget er att Frøya kultur og kompetansesenteret må kunne tilby et instrument som passer alle salgs
produksjoner og at instrumentet må holde også standard over lang tid. Valget falt på Steinway som eneste
alternativ. Modellen er en B modell (en mellomstørrelse) som vil passe til alle slags arrangement og type
musikk.
Denne investeringen er et spleiselag mellom private personer, institusjoner, bedrifter med mer. Til nå er det blitt
samlet ca kr 270.000.- (Eli Bekken, Brit Witzøe og Ragnhild E).
I og med att kostnader er ganske store (kr 860.000.-), ble det også tatt kontakt med bedrifter for å få hjelp med
finansieringen. En av bedriftene på Frøya har nå garantert å dekke opptil kr 500.000.- ved anskaffelse av dette
instrumentet. Det er også søkt om midler fra Marine Harvest fondet. Slik situasjonen er nå mangler vi ca kr
90.000.- for å få fullfinansiert kjøp av flygelet.
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GNR 65 BNR 415 REGULERINGSENDRING LILLE AURSØY
Hovedutvalgets innstillling til kommunestyret:
Frøya kommune vedtar å egengodkjenne endringene av reguleringsplan for Sjøhustomter, Lille Aursøy.
Endringene omfatter at område avsatt til kai endres til sjøhustomter og at vegsituasjonen blir endret slik
at den samsvarer med dagens bruk. Det forutsettes at planen oppdateres slik at den samsvarer med ny
planlov og at bestemmelsene blir gjort mer entydige. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens
§ 12-14.
Enstemmig
Innstilling:
Frøya kommune vedtar å egengodkjenne endringene av reguleringsplan for Sjøhustomter, Lille Aursøy.
Endringene omfatter at område avsatt til kai endres til sjøhustomter og at vegsituasjonen blir endret slik at den
samsvarer med dagens bruk. Det forutsettes at planen oppdateres slik at den samsvarer med ny planlov og at
bestemmelsene blir gjort mer entydige. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 20.02.2014:
Hovedutvalg for forvaltning legger reguleringsendring for Sjøhustomter, Lille Aursøy ut til høring og offentlig
ettersyn i 6 uker. Vedtaket fattes i medhold av plan- og bygningsloven § 12-14.
Enstemmig
Vedlegg:
1. Plankart (gammel planlov), datert 20.01.2014
2. Planbestemmelser, datert 30.06.1994
3. Uttalelse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 07.04.2014
4. Uttalelse Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 19.03.2014
5. Uttalelse Kystverket Midt-Norge, datert 04.03.2014
6. Uttalelse NTNU Vitenskapsmuseet, datert 20.03.2014
Saksopplysninger:
Hovedutvalg for forvaltning vedtok i møte 20.02.2014 å legge reguleringsendring for Lille Aursøy ut til høring
og offentlig ettersyn i 6 uker.
Endringene som er gjort er at begrepet «kai» er fjernet fra plankartet og vegsituasjonen er endret slik at den
samsvarer med virkeligheten.
Da det er såpass få endringer som ble gjort var det nok med en begrenset høring av planen. Den ble derfor sendt
til naboene og berørte myndigheter.
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Vurdering:
Høringsfristen ble satt til 09.04.2014 og innen fristens utløp hadde følgende merknader kommet inn:
Hvem
Statens vegvesen
NTNU Vitenskapsmuseet
Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag
Kystverket Midt-Norge

Merknader
Ingen
Ingen
Anbefaler at planen oppdateres i
henhold til ny planlov. Planen bør
gjøres mer entydig i fht. Hvilke
bestemmelser som gjelder for
hvilke områder.
Ingen
Ingen

Tiltak
Ingen
Ingen
Plankartet oppdateres i hht. Ny
planlov, og bestemmelsen gjøres
mer entydige
Ingen
Ingen

På bakgrunn av ovenstående vedtar Frøya kommune å egengodkjenne endringene av reguleringsplan for
Sjøhustomter, Lille Aursøy. Endringene omfatter at område avsatt til kai endres til sjøhustomter og at
vegsituasjonen blir endret slik at den samsvarer med dagens bruk. Det forutsettes at planen oppdateres slik at den
samsvarer med ny planlov og at bestemmelsene blir gjort entydige.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.
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SLUTTBEHANDLING- REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR. 8 BNR.4
Hovedutvalgets innstillling til kommunestyret:
Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Øya Gnr 8 Bnr 4, med planbeskrivelse,
plankart og bestemmelser datert 08.01.2014. Vedtaket fattes i medhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Enstemmig
Hovedutvalgets behandling i møte 12.06.14:
Repr. Ann Kristin Kristoffersen ba om vurdering av sin habilitet og ble enstemmig kjent inhabil til sakens
behandling.
Innstilling:
Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Øya Gnr 8 Bnr 4, med planbeskrivelse, plankart og
bestemmelser datert 08.01.2014. Vedtaket fattes i medhold til plan- og bygningsloven § 12-12.
Behandling/vedtak i Hovedutvalg for forvaltning den 20.02.2014 sak 4/14
1. Hovedutvalg for forvaltning vedtar å legge reguleringsplan for Øya Gnr 8 Bnr 4 med planbeskrivelse,
plankart og bestemmelser datert 08.01.2014 til høring og offentlig ettersyn i medhold til plan- og
bygningsloven § 12-11.
2. Det tillates i første omgang utbygging av inntil 3 tomter i påvente av utbygging av gang- og sykkelveg
til skolen og omlegging Fv 716.
3. Vedtaket fattes i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-11.
Enstemmig
Hovedutvalgets behandling i møte 20.02.14:
Følgende omforente forslag til vedtak ble fremmet:
”1. Hovedutvalg for forvaltning vedtar å legge reguleringsplan for Øya Gnr 8 Bnr 4 med planbeskrivelse,
plankart og bestemmelser datert 08.01.2014 til høring og offentlig ettersyn i medhold til plan- og
bygningsloven § 12-11.
2.

Det tillates i første omgang utbygging av inntil 3 tomter i påvente av utbygging av gang- og sykkelveg til
skolen og omlegging Fv 716.

3. Vedtaket fattes i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-11.”
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Vedlegg:
1. Planbeskrivelse
2. Planbestemmelser, datert 08.01.2014
3. Plankart, datert 08.01.2014
4. Oversiktskart Reguleringsplanene Øya og Flatøya
5. Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 03.04.2014
6. Uttalelse fra NTNU Vitenskapsmuseet, datert 14.04.2014
7. Uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 14.03.2014
8. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 27.02.2014
9. Uttalelse fra Viggo Hanssen og Karin Sørensen, mottatt 13/03.14
10. Uttalelse fra Ann Kristin Kristoffersen, datert 08.03.2014
11. Uttalelse fra Tom Gøran Sæther og Anne Sofie Kristoffersen, mottatt 10.02.2014
Saksopplysninger:
Hovedutvalg for forvaltning vedtok i møte 20.02.2014, sak 4/14 å legge reguleringsplan for Øya gnr 8, bnr 4 ut
til høring og offentlig ettersyn i seks uker. De vedtok også i første omgang å tillate utbygging av inntil 3 tomter i
påvente av utbygging av gang- og sykkelveg til skolen og omlegging av Fv. 716. Dette til tross for Statens
vegvesens uttalelse og rekkefølgebestemmelser satt i planen.
Vurdering:
Planforslaget er stort sett i tråd med kommuneplanens arealdel. Tomtene B10, B12 og B13 vil delvis ligge i et
område avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel i tillegg til at de vil havne innenfor 100-meterssonen.
Planforslaget ble sendt til berørte parter, samt lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker i henhold til pbl § 12-11.
Høringsfristen ble satt til 14.04.2014.
Ved høringsfristens utløp hadde følgende merknader kommet inn:
Hvem
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Merknader
Det er nødvendig å sikre gang- og
sykkelvei på strekningen før
utbyggingen gjennomføres

NTNU Vitenskapsmuseet

Ingen merknader, men minner om
meldeplikten
Kommer med følgende vilkår for
egengodkjenning:
Gang- og sykkelveg langs
fylkesveg 716 på strekningen
Nabeita skole- krysset fv. 716 /
adkomstveg Flatøya må være
etablert før boligfeltet kan bygges
ut.
Melder innsigelse på at det tillates
utbygging av inntil 3 tomter i
påvente av utbygging av gang- og
sykkelvei til skolen og omlegging
av Fv. 716.
Synes det er feil å gi tillatelse til
tomtene B11, B12 og B13 da disse
er innenfor 100 -metersgrensa. Det
er andre hus som har fått forbud
om å sette opp hus innenfor denne
grensa og det blir feil å gi tillatelse
til det nå.

Sør- Trøndelag fylkeskommune

Statens vegvesen

Viggo Hanssen og Karin Sørensen

Tiltak
Planen opprettholdes som
opprinnelig omsøkt, og
rekkefølgebestemmelsene tar
hensyn til dette.
Ingen
Planen opprettholdes som
opprinnelig omsøkt, og
rekkefølgebestemmelsene tar
hensyn til dette.

Planen opprettholdes som
opprinnelig omsøkt, og
rekkefølgebestemmelsene tar
hensyn til dette.
Plassering av tomtene er nøye
gjennomtenkt. Det er avsatt et
større område mellom sjøen og
boligtomtene som er med på å
sikre allmennhetens tilgang til
sjøen, som er hensikten med 100metersonen. Det er ikke mulig å
flytte tomtene lenger fra sjøen og
eneste alternativ er å redusere
tomtenes areal. Det sees ikke på
som hensiktsmessig å redusere
arealet på tomtene.
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Ann Kristin Kristoffersen

Synes det er merkelig at det tillates
å bygge ut 3 tomter, da hun i sin
reguleringsplan Flatøya, også bare
har fått tildelt dette. Hennes plan
ble startet tidligere og det er rart at
denne nye får akkurat like mange.
Vil også klage på plassering av
tomtene innenfor
hundremeterssonen. Da hennes
datter bygde hus like i nærheten
måtte hun snu huset slik at det ikke
kom innenfor hundremetersonen,
dette er to planer som ligger helt
inntil hverandre, og det er merkelig
at noe skal være tillatt i den ene,
men ikke den andre.

Tom Gøran Sæther og Anne Sofie
Kristoffersen

Klager på tomtene B11, B12 og
B13. De har nabotomta 8/303 og
fikk ikke vri huset i den posisjonen
de ønsket da det kom innenfor 100
-metersgrensa. Dette er 1 år siden,
og det er urettferdig at det nå skal
åpnes for at nabotomtene skal få
lov til dette.

Planen opprettholdes som
opprinnelig omsøkt, og
rekkefølgebestemmelsene tar
hensyn til dette.

Plassering av tomtene er nøye
gjennomtenkt. Det er avsatt et
større område mellom sjøen og
boligtomtene som er med på å
sikre allmennhetens tilgang til
sjøen, som er hensikten med 100metersonen. Det er ikke mulig å
flytte tomtene lenger fra sjøen og
eneste alternativ er å redusere
tomtenes areal. Det sees ikke på
som hensiktsmessig å redusere
arealet på tomtene.
Kommunen har godtatt begge
planene som de opprinnelig ble
forelagt og kan ikke se at det er
gjort noen forskjell i behandlingen
av de to reguleringsplanene.
Se begrunnelse over

På bakgrunn av ovenstående vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplan for Øya Gnr 8 Bnr 4, med
planbeskrivelse, plankart og bestemmelser datert 08.01.2014. Vedtaket fattes i medhold til plan- og
bygningsloven § 12-12.
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SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKKE
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret:
1.
2.
3.
4.

Rema 1000 Frøya, Sistranda, gis bevilling til salg av øl og rusbrus med alkoholinnhold inntil 4,75
volumprosent, jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v § 1-7.
Bevillingen gjelder til 30.06.2016.
Tor Osvald Lund, f. 20.06.63, godkjennes som styrer og Linn-Christin Gilde, f. 23.05.88, godkjennes
som stedfortreder.
Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens retningslinjer

Enstemmig
Innstilling:
1.
2.
3.
4.

Rema 1000 Frøya, Sistranda, gis bevilling til salg av øl og rusbrus med alkoholinnhold inntil 4,75
volumprosent, jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig drikk m.v § 1-7.
Bevillingen gjelder til 30.06.2016.
Tor Osvald Lund, f. 20.06.63, godkjennes som styrer og Linn-Christin Gilde, f. 23.05.88, godkjennes som
stedfortreder.
Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens retningslinjer

Vedlegg:
Søknad m/vedlegg dat. 23.04.14, mottatt adm. 06.05.14
Uttalelse fra NAV sosialtjenesten dat. 02.06.14
Uttalelser fra Politiet, dat. 21.05.14
Saksopplysninger:
Rema 1000 Frøya, søker om salgsbevilling for salg av øl og rusbrus til dagligvarebutikken på Sistranda. Tor
Osvald Lund, f. 20.06.63 søkes godkjent som styrer, og Linn-Christin Gilde, f. 23.05.88, søkes godkjent som
stedfortreder.
Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.
Det er ikke framkommet restanser i skatteattester framlagt fra skatteetaten.
Politiet og sosialtjenesten har ingen innvendinger mot at det gis bevilling. Politiet har heller ingen anmerkinger
til styrer og stedfortreders vandel.
Søknaden ble mottatt 06.05.14, og siste uttalelse ble mottatt 02.06.14. Vanlig prosedyre er at slike saker
behandles i Hovedutvalg for forvaltning først.
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Kommunestyret
Møtedato:
19.06.2014
Saksbehandler:
Frida Hanø Kvingedal

Arkivsaksnr:
14/626
Arkivkode:

Sak nr:
88/14
Gradering:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
93/14
Formannskapet
88/14
Kommunestyret

03.06.2014
19.06.2014

MØTEPLAN 2. HALVÅR 2014
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Frøya kommunestyre vedtar flg. møteplan for Formannskapet og Kommunestyret,
for 2. halvår 2014:
Utvalg
KST
FSK

August
28.08.
12. 08.

September
25.09.
02. 16. og 30. 09

Oktober
30.10.
14.10.

November
27.11.
04. 13. og 14.11.

Desember
11.12.
02.12.

Budsjettmøte FSK torsdag 13. og fredag 14. november.
Budsjettmøte KST 11. desember.
*1)
*2)
*3)
*4)

Kommunestyrets møter holdes på
Formannskapets møter holdes på
Hovedutvalg for forvaltning sine møter
Hovedutvalg for drift sine møter

Torsdager med møtestart
Tirsdager med møtestart
Torsdager med møtestart
Tirsdager med møtestart

kl. 10.00
kl. 09.00
kl. 09.00
kl. 09.00

Formannskapets behandling i møte 03.06.14:
Flg. omforente forslag til endring av dato for budsjettmøte ble fremmet:
«Budsjettmøtet i formannskapet i november endres til torsdag 13 og fredag 14. november.»
Innstilling:
Frøya kommunestyre vedtar flg. møteplan for Formannskapet og Kommunestyret,
for 2. halvår 2014:
Utvalg
KST
FSK

August
28.08.
12. 08.

September
25.09.
02. 16. og 30. 09

Oktober
30.10.
14.10.

November
27.11.
04. 17. og 18.11.

Budsjettmøte FSK mandag 17. og tirsdag 18. november.
Budsjettmøte KST 11. desember.
*1)
*2)
*3)
*4)

Kommunestyrets møter holdes på
Formannskapets møter holdes på
Hovedutvalg for forvaltning sine møter
Hovedutvalg for drift sine møter

Vedlegg:
Ingen

Torsdager med møtestart
Tirsdager med møtestart
Torsdager med møtestart
Tirsdager med møtestart

kl. 10.00
kl. 09.00
kl. 09.00
kl. 09.00

Desember
11.12.
02.12.

Saknr: 89/14

FRØYA KOMMUNE
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Kommunestyret
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14/619
Arkivkode:
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89/14
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Sak nr:
89/14
Gradering:

19.06.2014

ORDFØRERENS ORIENTERING
Framtid for fiskerinæringa på Frøya
Oppfølging av interpellasjon fra 2012
I en interpellasjon til ordføreren til kommunestyremøtet 26.04 2012 skisserte Venstres gruppe en del
fiskeripolitiske problemstillinger som vi mente det var viktig å ta tak i:
1 Rekruttering av nye fiskere, herunder hvordan disse kan sikres rettigheter til å delta i de adgangsregulerte
fiskeriene.
2 Finansiering ved erverv av fartøyer, redskaper og rettigheter.
3 Struktur for mottaksstasjoner og foredlingsindustri for fisk, sild, skalldyr og skjell.
4 Veiledningstjenesten.
5 Havne- og kaifasiliteter.
6 Fiskerinæringas status i kystsonen i forhold til andre aktiviteter som oppdrettsanlegg, fritidsfiske,
kystturisme, taretråling og annet.
Venstres gruppe stilte følgende spørsmål til ordføreren:
«Vil ordføreren ta initiativ til å bringe nevnte problemstillinger opp på den politiske dagsordenen, med tanke på
å sikre en livskraftig fiskerinæring i Frøya?»
Ordføreren ga et positivt svar. Venstres gruppe vil likevel nå, to år etter, stille følgende oppfølgingsspørsmål til
ordføreren:
Hva er gjort siden 2012, og hva ser ordføreren for seg bør gjøres for å få på plass en strategi som kan
sikre en livskraftig fiskerinæring i Frøya?
Ønsket om å styrke fiskerinæringa er ikke bare motivert ut fra et ønske om å sikre arbeidsplasser og ha et mest
mulig allsidig næringsliv. Det dreier seg også om identitet. Fiskerinæringa har gjennom århundrer vært en
hovednæring i regionen og en basis for våre sosiale og kulturelle tradisjoner.
Vi mener også at det ligger muligheter i fiskerinæringa, og at det her ikke dreier seg om å gi kunstig åndedrett.
Det er i dag akseptabel lønnsomhet i næringa, og fiske er både et givende og spennende yrke. Nye arter åpner
også nye muligheter.
I kommuner som Frøya og Hitra, med stort press fra oppdrettsnæringa og avledede næringer, og sug etter
arbeidskraft, har fiskerinæringa naturlig nok ekstra utfordringer.
Venstres gruppe vil foreslå at rådmannen bør få i oppdrag å forberede en sak om fiskerinæringa til politisk
behandling, og at kommunestyret i den anledning bør ta en temadebatt om næringa.
Frøya Venstre
v/kommunestyrerepresentant Arvid Hammernes
11.06.14

Saknr: 90/14

FRØYA KOMMUNE
Møtebok

Kommunestyret
Møtedato:
19.06.2014
Saksbehandler:
Frida Hanø Kvingedal

Arkivsaksnr:
14/620
Arkivkode:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
90/14
Kommunestyret
RÅDMANNENS ORIENTERING

Sak nr:
90/14
Gradering:

19.06.2014

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal
Arkivsaksnr.: 14/618
Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret

GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 22.05.14

Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 22.05.14 godkjennes som framlagt.

Vedlegg:
Protokoll fra møte 22.05.14.

Arkiv:

FRØYA KOMMUNE
MØTEPROTOKOLL
Kommunestyret:
Møtested:

Møtedato:

Møtetid:

Kommunestyresalen,
Frøya herredshus
Fra og med sak:
Til og med sak:

22.05.2014

10.00 – 15.10

Av utvalgets medlemmer møtte
21 av 23

50/14
62/14

Faste representanter i Kommunestyret i perioden 2011 - 2015
Arbeiderpartiet:
Berit Flåmo
Kristin Reppe Storø
Vida Zubaite-Bekken
Helge Borgen
Gunn Heidi Hallaren
Frode Reppe
Eli Ann Karlsen
Pål Terje Bekken
Elin A. Wahlvåg
Torill Pettersen

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

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

Faste representanter med forfall:
Arbeiderpartiet:
Kristin Reppe Storø
Elin A. Wahlvåg
Torill Pettersen

Sosialistisk Venstreparti:
Turid Berget

Senterpartiet:
Bjørnar Espnes

Fremskrittspartiet:
Olaf Reppe

Venstre:
Edvin Paulsen

Vararepresentanter som møtte:
Arbeiderpartiet:
Ann Kristin Kristoffersen
Torbjørn Taraldsen
Roar Hammernes

Sosialistisk Venstreparti:
Ingen.

Senterpartiet:
Jorunn Skarsvåg

Fremskrittspartiet:
Ingen.

Venstre:
Ola Grønskag

Merknader:
1.
2.
3.
4.

Innkalling til møte med saksliste og tilleggssakene 61/14 og 62/14 ble enstemmig godkjent.
Kl. 10.00 Visjon for Frøya kommune.
Repr. Roar Hammernes fikk innvilget permisjon fra kl. 12.00 etter beh. av sak 53/14.
Kl. 12.45 Sluttrapport Frøya kultur- og kompetansesenter v/Svein Jarle Midtøy og Olav
Klungreseth.

Underskrift:

Berit Flåmo
Ordfører

Lillian Holm
Protokollunderskriver

Frida Hanø Kvingedal
sekretær
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HOVEDUTSKRIFT
Utvalg : Kommunestyret
Møtedato: 22.05.2014
SAKSLISTE
Saksnr.

Arkivsaksnr.
Innhold

50/14

14/543
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.04.14

51/14

14/557
REFERATSAKER

52/14

14/20
EVALUERING AV TO-NIVÅMODELLEN - VIDERE UTVIKLINGSARBEID

53/14

14/323
KVALITETSLØFT FRØYA, INNFASING AV HELSE OG OMSORGSTJENESTENE

54/14

14/467
SOMMERJOBB FOR UNGDOM

55/14

14/482
TILLEGGSBEVILGNING AV MIDLER TIL INNKJØP AV UTSTYR TIL STORSALEN
I FRØYA KULTUR – OG KOMPETANSESENTER

56/14

14/493
INVENTAR TIL KORTTIDSAVDELINGEN, OG ETABLERING AV TRÅDLØST
NETT -FRØYA SYKEHJEM

57/14

14/564
INVITASJON TIL Å DELTA I FORSØK MED STEMMERETT FOR UNGDOM SOM
FYLLER 16 ELLER 17 ÅR I VALGÅRET VED KOMMUNESTYREVALGET I 2015

58/14

14/525
HØRING- FRAMTIDIG KLINIKKSTRUKTUR I TANNHELSETJENESTEN I STFK

59/14

14/562
RÅDMANNENS ORIENTERING

60/14

14/563
ORDFØRERENS ORIENTERING

61/14

14/546
BRUK AV REKRUTERINGSFIRMA VED REKRUTERING AV TEKNISK SJEF

62/14

14/410
VISJON FRØYA KOMMUNE
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50/14
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 30.04.14
Vedtak:
Protokoll fra møte 30.04.14 godkjennes som fremlagt.
Enstemmig.
Forslag til vedtak:
Protokoll fra møte 30.04.14 godkjennes som fremlagt.

51/14
REFERATSAKER
Vedtak:
Referatsakene taes til orientering.
Enstemmig.
Forslag til vedtak:
Referatsakene taes til orientering.

52/14
EVALUERING AV TO-NIVÅMODELLEN - VIDERE UTVIKLINGSARBEID
Vedtak:
1.
2.
3.

4.

5.

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

Enstemmig.
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Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1.
2.
3.

4.

5.

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

Enstemmig

53/14
KVALITETSLØFT FRØYA, INNFASING AV HELSE OG OMSORGSTJENESTENE
Vedtak:
Kommunestyret godkjenner følgende fokusområder innenfor tjenesteområdene institusjon,
hjemmebaserte tjenester, legetjenesten, helsestasjonstjenesen og barne- og familietjenesten:
Tjenesteområder:
Institusjon

Fokusområde 1
Heltidskultur

Fokusområde 2
Livsglede sykehjem

Hjemmebaserte tjeneste

Heltidskultur

Barne- og familietjenesten

Ledelse

Habiliteringrehabilitering
Kompetanseheving

Legetjenesten

Forebyggende og
helsefremmende
arbeid
Kompetanseheving

Helsestasjonstjenesten

Folkehelsearbeid

Samarbeid

Fokusområde 3
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring

Kommunestyret vedtar følgende politiske mål for valgte fokusområder:

Institusjon

Fokusområde 1: Heltidskultur

Politisk mål for
fokusområdet
heltidskultur

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

Politisk mål for
fokusområdet
livsgledesykehjem

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

Politisk mål for
fokusområdet

Gjennom sertifiseringsordningen må virksomheten dokumentere hvordan
livsgledekriteriene ivaretas. Sertifiseringen skal inngå som en del av
5

IK/kval.sikring
Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

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

Hjemmebaserte
Tjenester

Fokusområde 1: Heltidskultur

Politisk mål for
fokusområdet
Heltidskultur

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

Politisk mål for
fokusområdet hab/rehab

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

Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

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

Barne- og familie
tjenesten

Fokusområde 1: Ledelse

Politisk mål for
fokusområdet ledelse

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

Politisk mål for
fokusområdet
kvalitetsheving

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

Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

Barne og familietjenesten skal ha en godkjent internkontroll

Legetjenesten

Fokusområde 1: Forebyggende og helsefremmende arbeid

Politisk mål for
fokusområdet:
Forebyggende og
helsefremmede arbeid

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

Politisk mål for
fokusområdet:
Folkehelsearbeid

Må: Legetjenesten skal utarbeid konkrete tiltak i forhold til

Politisk mål for

Legetjentesten skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og

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

gjennomgår en total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall
avvik

Helsestasjons- tjenesten

Fokusområde 1: Kompetanseheving

Politisk mål for
fokusområdet:
Kompetanseheving

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

Politisk mål for
fokusområdet:
Samarbeid

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

Politisk mål for
fokusområdet:
IK/kval.sikring

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

Enstemmig
Hovedutvalgets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret godkjenner følgende fokusområder innenfor tjenesteområdene institusjon, hjemmebaserte
tjenester, legetjenesten, helsestasjonstjenesen og barne- og familietjenesten:
Tjenesteområder:
Institusjon

Fokusområde 1
Heltidskultur

Fokusområde 2
Livsgledesykehjem

Hjemmebaserte tjeneste

Heltidskultur

Barne- og familietjenesten

Ledelse

Habiliteringrehabilitering
Kompetanseheving

Legetjenesten

Forebyggende og
helsefremmende
arbeid
Kompetanseheving

Helsestasjonstjenesten

Folkehelsearbeid

Samarbeid

Fokusområde 3
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring
Internkontrollkvalitetssikring

Kommunestyret vedtar følgende politiske mål for valgte fokusområder:

Institusjon
Politisk mål for
fokusområdet heltidskultur

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

Fokusområde 2: Livsgledesykehjem
Politisk mål for
fokusområdet
livsgledesykehjem

Frøya sykehjem skal bli sertifisert som et livsgledesykehjem

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

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

Politisk mål for

Frøya sykehjem skal ha ekstra fokus på medikamenthåndtering, og gjennomgår en
7

fokusområdet
IK/kval.sikring

Hjemmebaserte
Tjenester
Politisk mål for
fokusområdet
Heltidskultur

total revisjon av sine rutiner, med et mål om å redusere antall avvik.

Fokusområde 1: Heltidskultur

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

Fokusområde 2: Habilitering/rehabilitering
Politisk mål for
fokusområdet hab/rehab

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

Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

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

Barne- og familie
Tjenesten

Fokusområde 1: Ledelse

Politisk mål for
fokusområdet ledelse

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

Fokusområde 2: Kompetanseheving

Politisk mål for
fokusområdet
kvalitetsheving

Personalet gjennomgår kompetanseheving innenfor området
barnesamtaler

Fokusområde 3: internkontroll/kvalitetssikring

Politisk mål for
fokusområdet
IK/kval.sikring

Barne og familietjenesten skal ha en godkjent internkontroll

Legetjenesten

Fokusområde 1: Forebyggende og helsefremmende arbeid

Politisk mål for
fokusområdet:
Forebyggende og
helsefremmede arbeid

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

Fokusområde 2: Folkehelsearbeid
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Politisk mål for
fokusområdet:
Folkehelsearbeid

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

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

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

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

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

Fokusområde 2: Samarbeid
Politisk mål for
fokusområdet:
Samarbeid

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

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

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

Enstemmig

54/14
SOMMERJOBB FOR UNGDOM
Vedtak:
1.
2.
3.

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

Ordningen administereres av Frivillighetssentralen, supplert med ungdoms- og familieveileder og
kommunens personalavdeling.
Enstemmig
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Formannskapets innstilling til kommunestyret:
1.
2.
3.

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

Ordningen administereres av Frivillighetssentralen, supplert med ungdoms- og familieveileder og kommunens
personalavdeling.
Enstemmig

55/14
TILLEGGSBEVILGNING AV MIDLER TIL INNKJØP AV UTSTYR TIL STORSALEN I FRØYA
KULTUR – OG KOMPETANSESENTER
Vedtak:
Kommunestyret bevilger kr 500.000,- til innkjøp av utstyr til storsalen i Frøya kultur – og
kompetansesenter.
Beløpet dekkes over disposisjonsfondet.
Enstemmig
Formannskapets innstilling til kommunestyret:
Kommunestyret bevilger kr 500.000,- til innkjøp av utstyr til storsalen i Frøya kultur – og kompetansesenter
Beløpet dekkes over disposisjonsfondet.
Enstemmig

56/14
INVENTAR TIL KORTTIDSAVDELINGEN, OG ETABLERING AV TRÅDLØST NETT -FRØYA
SYKEHJEM
Vedtak:
Frøya kommune vedtar å låneoppta kr 500.000 til opprusting av korttidsavdelingen og etablering av
trådløst nett ved Frøya Sykehjem.
Enstemmig
Hovedutvalgets innstilling til formannskapet:
Frøya kommune vedtar å låneoppta kr 500.000 til opprusting av korttidsavdelingen og etablering av trådløst nett
ved Frøya Sykehjem.
Enstemmig
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57/14
INVITASJON TIL Å DELTA I FORSØK MED STEMMERETT FOR UNGDOM SOM FYLLER 16
ELLER 17 ÅR I VALGÅRET VED KOMMUNESTYREVALGET I 2015
Vedtak:
Frøya kommune søker Ikke Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet om å få bli
forsøkskommune i forbindelse med utprøving av stemmerett for 16 og 17-åringer ved
kommunestyrevalget i 2015.
Vedtatt med 15 mot 5 stemmer.
Kommunestyrets behandling i møte 22.05.14.
Frp v/Aleksander Søreng fremmet flg. forslag til vedtak:
«Frøya kommune søker Ikke Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet om å få bli
forsøkskommune i forbindelse med utprøving av stemmerett for 16 og 17-åringer ved kommunestyrevalget i
2015.»
Votering:
Administrasjonens forslag til vedtak
Frp sitt forslag til vedtak:

Falt med 15 mot 5 stemmer avgitt fra Venstre og Martin Nilsen.
Vedtatt med 15 mot 5 stemmer avgitt fra Venstre og Martin Nilsen.

Forslag til vedtak:
Frøya kommune søker Det kongelige kommunal- og moderniseringsdepartementet om å få bli forsøkskommune i
forbindelse med utprøving av stemmerett for 16 og 17-åringer ved kommunestyrevalget i 2015.

58/14
HØRING- FRAMTIDIG KLINIKKSTRUKTUR I TANNHELSETJENESTEN I STFK
Vedtak:
•
•

Frøya kommune viser til fylkesrådmannens innstilling og registrerer at det ikke foreslås å slå
sammen tannklinikkene på Sistranda og Fillan.
Frøya kommune mener dette er en absolutt riktig konklusjon. En sammenslåing vil være svært uklok
ut fra flere forhold, og da ikke minst samfunnsøkonomisk. Slik framtida fortoner seg med stadig
økende befolkningsvekst, vil det være riktig å ha hovedklinikker både på Sistranda og på Fillan, slik
det er i dag.

Enstemmig.
Forslag til vedtak:
•
•

Frøya kommune viser til fylkesrådmannens innstilling og registrerer at det ikke foreslås å slå sammen
tannklinikkene på Sistranda og Fillan.
Frøya kommune mener dette er en absolutt riktig konklusjon. En sammenslåing vil være svært uklok ut fra
flere forhold, og da ikke minst samfunnsøkonomisk. Slik framtida fortoner seg med stadig økende
befolkningsvekst, vil det være riktig å ha hovedklinikker både på Sistranda og på Fillan, slik det er i dag.
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59/14
RÅDMANNENS ORIENTERING

Rådmannen gikk gjennom det nye organisasjonskartet.
Bredbånd. God dialog med Telenor for å se på bredbånd til Frøya. Sak kommer til Formannskapet 3. juni.

60/14
ORDFØRERENS ORIENTERING

Ordførerens orientering:
•
Revidert budsjett er klart. Har vært på konferanse med Fylkesmannen og KS.
•
Økonomikonsulenter fra Fylkesmannen kommer til Formannskapsmøte tirsdag 27. mai.
•
En runde om kommunestruktur må tas.
•
Feiring av 200-års jubileet for grunnloven. Fikk kopi av grunnloven i gave fra Stortinget.
•
ATB. I morgen nytt møte i Trafikkrådet hvor sommerrutene står på sakskartet.
•
Fylkeskommiteen vil ha et møte vedr. kommunikasjon.
•
Varden. Sak kommer til formannskapet på tirsdag 27.05.14.
Repr. Vibeke Franck Sehm:
Nordskag oppvekstsenter skal bygges ut og barnehagen skal flyttes til midlertidige lokaler. Så langt er det nevnt
ulike muligheter for lokalisering av de midlertidige lokalene; Klubben, Valen, Hansbrygga og eldreboligene på
Nordskaget har blitt nevnt, men det er ennå ikke klart hvor bhg skal lokaliseres. SU har henvendt seg til
kommunen ved rådmann uten å få svar- og mange foreldre er usikre på hvor barna skal være og vil gjerne ha
beskjed. For noen kan det være aktuelt å søke overflytting til andre barnehager. For de ansatte som er i gang med
å planlegge nytt barnehageår er det viktig å få vite hvor de skal være, både i forhold til egen jobbsituasjon, men
og for å planlegge barnegruppene.
Avklaringsprosessen rundt dette har tatt alt for lang tid. Kommunen må rette opp det rotete inntrykket mange
sitter igjen med ved å komme med en hurtig avgjørelse og involvere både ansatte og foreldre.
Så, spørsmålet mitt er; når kan foreldre og ansatte forvente å få vite hvor de midlertidige lokalene skal være?
Rådmannen: Flere alternativer har vært undersøkt. Valen grendahus ses på med supplering av brakker er
aktuelt. Det jobbes intenst med saken.
Repr. Aleksander Søreng:
Ønsker annen plassering i kommunestyresalen slik at alle representanter kan se hva som blir vist på lerretet.
Ordfører: Utstyr er bestilt.
Repr. Helge Borgen:
Varden: De 2 ansatte i Varden var ansatt i Frøya kommune. Det ble utarbeidet en plan som ble overlevert
administrasjonen om leie av gården hvor Varden ble drevet fra.

61/14
BRUK AV REKRUTERINGSFIRMA VED REKRUTERING AV TEKNISK SJEF
Vedtak:
1.
2.

Frøya kommune benytter rekrutteringsfirmaet Visindi for å rekruttere teknisk sjef.
Det avsettes kr. 120.000,- til dette som hentes fra disposisjonsfond.

Enstemmig.
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Forslag til vedtak:
1.
2.

Frøya kommune benytter rekrutteringsfirmaet Visindi for å rekruttere teknisk sjef.
Det avsettes kr. 120.000,- til dette som hentes fra disposisjonsfond.

62/14
VISJON FRØYA KOMMUNE
Vedtak:
Kommunestyret vedtar ny visjon for Frøya kommune: «FRØYA – KRAFT OG MANGFOLD».
Enstemmig.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret vedtar ny visjon for Frøya kommune: «FRØYA – KRAFT OG MANGFOLD».
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal
Arkivsaksnr.: 14/663

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret

REFERATSAKER

Forslag til vedtak:
Referatene tas til orientering.
Vedlegg:
•
•
•
•
•
•

Protokoll fra generalforsamling og eiermøte i TrønderEnergi AS av 12.05.14.
Protokoll fra generalforsamling i KystNorge av 12.05.14.
Protokoll fra generalforsamling i DalPro AS av 16.05.14.
Protokoll fra møte i KonSek AS av 26.05.14.
Protokoll fra rådsmøte i Stiftelsen Halten NDM 12.05.14.
Årsmelding fra de Interkommunale tjenester.

PROTOKOLL
Dato:
Arkivsak:
Sted:

12.05.2014, kl 1000 – 1130
12/01205-13
Quality Hotel Panorama, Heimdal

Tilstede fra eierne:

Agdenes kommune
Bjugn kommune
Frøya kommune
Hemne kommune
Holtålen kommune
Hitra kommune
Klæbu kommune

Oddvar Indergård
Arnfinn Aastad
Berit Flåmo
Ståle Vaag
Jan Håvard Refsethås
Ole Laurits Haugen
Jarle M Gundersen

Malvik kommune
Meldal kommune
Melhus kommune
Midtre Gauldal kommune
Nordmøre Energiverk AS
Oppdal kommune
Orkdal kommune
Rennebu kommune
Rissa kommune
Roan kommune
Selbu kommune
Skaun kommune

Terje Granmo
Are Hilstad
Sigmund Gråbak, e.f.
Erling Lenvik
Knut Hansen
Tor Snøve e.f.
Gunnar Lysholm
Birger Hellan e.f.
Ove Vollan
Jan Helge Grydeland
Karsten Reitan e.f.
Jon P Husby

Snillfjord kommune
Trondheim kommune

Anders J Krokstad
Knut Fagerbakke e.f.

Tydal kommune
Ørland kommune
Åfjord kommune
TrønderEnergi AS

John Lidvar Paulsby
Hallgeir Grøntvedt
Jon Husdal, e.f.
Per Kristian Skjærvik

Forfall:

Osen kommune

Andre:

Øvrige representanter fra eierkommunen i hht deltagerliste
Styret i TrønderEnergi i hht deltagerliste
Konsernsjef Ståle Gjersvold
Finansdirektør Olav Sem Austmo
Viseadministrerende direktør Jens P Nupen
Sjef samfunns og myndighetskontakt Ingrid J Aune
Finanssjef Hans Petter Wenngren
Arne L Haugen (leder valgkomiteen)
Berit Rian (nestleder valgkomiteen)

Stig Tore Laugen (Dagens Næringsliv)
NN (Adressa)
Advokat Steffen Rogstad, AdEb
Protokollfører:

Administrasjonssjef Helene Muri Skalmerås

Generalforsamlingen er innkalt i samsvar med vedtatt varslingsfrist. Alle medlemmer er derfor gitt
anledning til å delta i møtet.
Innledningsvis ble innkalling og saksliste godkjent.
Per Kristian Skjærvik ble valgt til møteleder.
Staale Vaag og Arnfinn Astad ble valgt til å undertegne protokollen.
Eierne var representert med 98,98 % av aksjene.
Møtet ble gjennomført som følger:


Generalforsamling kl 1000 – 1130





Lunsj kl 1200 – 1245
Ny aksjonæravtale kl 1245 – 1300
Eiermøte kl 1300 – 1500 – Reitenutvalgets rapport - Strukturanalyse fra Trondheimsfjorden
til Romsdalsfjorden v/ Thema Consulting
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Sak
1/14 Godkjenning av protokoll fra møte 27.5.2013
Behandlet av
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS

Møtedato
12.05.2014

Saknr
1/14

Forslag til vedtak
Protokoll fra generalforsamling 27.5.2013 godkjennes.
Framlagte dokumenter
 Saksframlegg
 Protokoll fra 27.05.2013
Votering
Enstemmig
Vedtak
Protokoll fra generalforsamling 27.5.2013 godkjennes.
[Lagre]

2/14 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap for 2013 og forslag til utbytte for
TrønderEnergi AS 2013
Behandlet av
Generalforsamling TrønderEnergi AS
Bedriftsforsamling TrønderEnergi AS
Styremøte i TrønderEnergi AS

Møtedato
12.05.2014
08.05.2014
28.04.2014

Saknr
2/14

Framlagte dokumenter
 Saksframlegg av 05.05.2014
 Korrigert saksframlegg og revisjonsberetning utsendt pr mail 08.05.2014
 Presentasjon av økonomi- og finansdirektør Olav Sem Austmo, «Årsregnskap 2013» framlagt
i møte
Votering
Enstemmig
Styret i TrønderEnergi AS har i styremøte 12.05.2014 behandlet anmodning fremmet i
bedriftsforsamling av 8.5.2014 om å justere avsatt utbytte. Styret besluttet å opprettholde sitt
vedtak vedrørende utbytte i styresak B-6/14.
Vedtak
Generalforsamling vedtar at årsberetning og årsregnskap 2013 godkjennes med et årsresultat på
NOK 111.824.992,63.
Disponering av årsresultatet vedtas som følger:
Overføring fond for vurderingsforskjell
Avsatt utbytte
Overført annen egenkapital
[Lagre]

4.500.123,00 NOK
46.750.000,00 NOK
60.574.869,63 NOK
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3/14 Godtgjørelse til revisor
Behandlet av
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS

Møtedato
12.05.2014

Saknr
3/14

Forslag til vedtak
Revisjonshonoraret for perioden 01.01.14 – 31.12.14 fastsettes etter regning.
Framlagte dokumenter
 Saksframlegg
Votering
Enstemmig
Vedtak
Revisjonshonoraret for perioden 01.01.14 – 31.12.14 fastsettes etter regning.
[Lagre]

4/14 Valg av revisor
Behandlet av
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS

Møtedato
12.05.2014

Saknr
4/14

Forslag til vedtak
Generalforsamlingen velger PWC som revisor for perioden 2014– 2015.
Framlagte dokumenter
Saksframlegg
Votering
Enstemmig
Vedtak
Generalforsamlingen velger PWC som revisor for perioden 2014– 2015.
[Lagre]

5/14 Valg av 10 medlemmer til bedriftsforsamling i TrønderEnergi AS, 2014
Behandlet av
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS

Møtedato
12.05.2014

Saknr
5/14

Forslag til vedtak:
Følgende velges til medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen i 2014:
Bedriftsforsamling
Periode
Aksjonærvalgte medlemmer:
Inga Johanne Balstad, Selbu
2014-2016
Berit Flåmo, Frøya
2014-2016
Ola Røtvei, Oppdal
2013-2015

4

Ole Haugen, Hitra
Erling Lenvik, Midtre Gauldal
Terje Granmo, Malvik
Gunnar Lysholm, Orkdal
Ståle Vaag, Hemne
Jon P. Husby, Skaun
Rita Ottervik, Trondheim

2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2013-2015
2013-2015

Ansattevalgte medlemmer:
Erland Aarvik
Helge Grønning
Rune Aagesen
Stein Inge Solum
Astrid Houen Ler

2014 – 2016
2013 – 2015
2014 – 2016
2013 - 2015
2014 - 2016

Varamedlemmer
Aksjonærvalgte varamedlemmer:
For Inga Johanne Balstad og Ola Røtvei:
1. Jan Helge Grydeland, Roan
2. Jørn Nordmeland, Osen

2014-2016
2014-2016

For Erling Lenvik, Jon P. Husby og Berit Flåmo:
1. Jan Håvard Refsethås, Holtålen
2. Knut Hansen, NEAS

2014-2016
2013-2015

For Ole Haugen, Terje Granmo og Ståle Vaag:
1. Hallgeir Grøntvedt, Ørland
2. Are Hilstad, Meldal

2014-2016
2014-2016

For Rita Ottervik og Gunnar Lysholm:
1. John Geir Stølan, Snillfjord
2. Berit Solem, Orkdal

2014-2016
2014-2016

Ansattevalgte, personlige varamedlemmer:
Jan Erik Wang (vara for Erland Aarvik)
Ole Sølberg (vara for Helge Grønning)
Svenn K Høydal (vara for Rune Aagesen)
Karl Ludvig Refsnæs (vara for Stein Inge Solum)
Grete Tvete (vara for Astrid Houen Ler)

2014 – 2016
2013 – 2015
2014 – 2016
2013 - 2015
2014 - 2016

Bedriftsforsamlingens vedtak av 8.5.2014 om leder og nestleder av
bedriftsforsamlingen legges fram i møtet.
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Framlagte dokumenter
 Saksframlegg
 Melhus kommune fremmet forslag om Morten Wehn, Melhus som nytt medlem i
bedriftsforsamlingen og erstatter for Terje Granmo, Malvik.
Votering
 Valgkomiteens forslag om Terje Granmo, Malvik ble valgt mot 1 stemme
 Forslag om Morten Wehn, Melhus som nytt medlem i bedriftsforsamlingen falt med 1
stemme fra Melhus kommune
 Øvrige medlemmer på valg i bedriftsforsamlingen ble votert over og enstemmig vedtatt
Forslag til vedtak er endret (ansattevalgte representanter er korrigert).
Vedtak
1. Følgende velges til medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen i 2014:
Bedriftsforsamling
Aksjonærvalgte medlemmer:
Inga Johanne Balstad, Selbu
Berit Flåmo, Frøya
Ola Røtvei, Oppdal
Ole Haugen, Hitra
Erling Lenvik, Midtre Gauldal
Terje Granmo, Malvik
Gunnar Lysholm, Orkdal
Ståle Vaag, Hemne
Jon P. Husby, Skaun
Rita Ottervik, Trondheim

Periode
2014-2016
2014-2016
2013-2015
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2014-2016
2013-2015
2013-2015

Ansattevalgte medlemmer:
Erland Aarvik
Helge Grønning
Rune Aagesen
Stein Inge Solum
Astrid Houen Ler

2014 – 2016
2013 – 2015
2014 – 2016
2013 - 2015
2014 - 2016

Varamedlemmer
Aksjonærvalgte varamedlemmer:
For Inga Johanne Balstad og Ola Røtvei:
1. Jan Helge Grydeland, Roan
2. Jørn Nordmeland, Osen

2014-2016
2014-2016

For Erling Lenvik, Jon P. Husby og Berit Flåmo:
1. Jan Håvard Refsethås, Holtålen
2. Knut Hansen, NEAS

2014-2016
2013-2015

For Ole Haugen, Terje Granmo og Ståle Vaag:
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1. Hallgeir Grøntvedt, Ørland
2. Are Hilstad, Meldal

2014-2016
2014-2016

For Rita Ottervik og Gunnar Lysholm:
1. John Geir Stølan, Snillfjord
2. Berit Solem, Orkdal

2014-2016
2014-2016

Ansattevalgte, personlige varamedlemmer:
Jan Erik Wang (vara for Erland Aarvik)
Ole Sølberg (vara for Helge Grønning)
Svenn K Høydal (vara for Rune Aagesen)
Karl Ludvig Refsnæs (vara for Stein Inge Solum)
Per Bjørnar Paulsen (vara for Astrid Houen Ler)

2014 – 2016
2013 – 2015
2014 – 2016
2013 - 2015
2014 - 2016

Valgkomiteens innstilling til leder og nestleder av bedriftsforsamlingen vil bli
behandlet i neste møte i bedriftsforsamlingen.
[Lagre]

6/14 Godtgjørelse til bedriftsforsamlingen i TrønderEnergi AS 2014
Behandlet av
1 Generalforsamling TrønderEnergi AS

Møtedato
12.05.2014

Saknr
6/14

Forslag til vedtak
Godtgjørelse til bedriftsforsamlingen settes for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2015
som følger:
Bedriftsforsamlingens leder: 80.000,- kr/år
Bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer: 4.000,- kr/årlig
Bedriftsforsamlingens ansattevalgte medlemmer: 4.000,- kr/årlig
Godtgjørelsen dekker alle kostnader i forbindelse med arbeidet og utbetales en gang årlig.
Framlagte dokumenter
Saksframlegg
Votering
Enstemmig
Vedtak
Godtgjørelse til bedriftsforsamlingen settes for perioden fram til ordinær generalforsamling i 2015
som følger:
Bedriftsforsamlingens leder: 80.000,- kr/år
Bedriftsforsamlingens aksjonærvalgte medlemmer: 4.000,- kr/årlig
Bedriftsforsamlingens ansattevalgte medlemmer: 4.000,- kr/årlig
Godtgjørelsen dekker alle kostnader i forbindelse med arbeidet og utbetales en gang årlig.
[Lagre]
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7/14 Valg av valgkomite 2014, godtgjørelse samt endring av instruks for valgkomiteen
Behandlet av
Generalforsamling TrønderEnergi AS
Styret i TrønderEnergi AS

Møtedato
12.05.2014
28.04.2014

Saknr
7/14

Forslag til vedtak
1.
Generalforsamling vedtar følgende medlemmer av valgkomiteen, samt leder av komiteen i
perioden 2014-2015:
Faste representanter:
Arne L Haugen (Meldal) – 2014 – 2016
Berit Rian (Trondheim) – 2013 – 2015
Snorre Glørstad (Ørland) – 2014 – 2016
Vara:
Anne Grethe Tevik, 2014 - 2016
Leder av valgkomiteen for perioden fram til ordinær generalforsamling 2015 er Arne L.
Haugen. Nestleder i perioden er Berit Rian.
2.

Generalforsamlingen vedtar endring i instruks for valgkomiteen i tråd med framlagte
forslag.

3.

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteen fram til ordinær
generalforsamling 2015 til kr 3500,- pr møte for alle medlemmer i komiteen.

Framlagte dokumenter
 Saksframlegg
 Melhus kommune fremmet forslag om Morten Wehn som nytt medlem av valgkomiteen
fremmet i møte
 Nytt forslag til endring av instruks for valgkomiteen fremmet i møte av Trondheim kommune
fremmet i møte
Votering:
1. Valgkomiteen
 Styrets forslag om Arne Haugen ble enstemmig vedtatt
 Styrets forslag om Snorre Glørstad som nytt medlem ble valgt mot 1 stemme
 Melhus kommunes forslag om Morten Wehn falt med 1 stemme fra Melhus kommune
 Styrets forslag om Anne Grete Tevik ble enstemmig vedtatt
2. Instruks for valgkomiteen
 Styrets forslag til instruks for valgkomiteen ble enstemmig vedtatt
 Trondheim kommunes forslag til tillegg i instruks for valgkomiteen ble enstemmig vedtatt
3. Honorar
 Enstemmig vedtatt

Forslag til vedtak ble endret i møtet.
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Vedtak
1.
Generalforsamling vedtar følgende medlemmer av valgkomiteen, samt leder av komiteen i
perioden 2014-2015:
Faste representanter:
Arne L Haugen (Meldal) – 2014 – 2016
Berit Rian (Trondheim) – 2013 – 2015
Snorre Glørstad (Ørland) – 2014 – 2016
Vara:
Anne Grethe Tevik, 2014 - 2016
Leder av valgkomiteen for perioden fram til ordinær generalforsamling 2015 er Arne L.
Haugen. Nestleder i perioden er Berit Rian.
2. Generalforsamlingen vedtar endring i instruks for valgkomiteen i tråd med framlagte forslag
og med følgende tillegg:
Generalforsamlingen mener at ordførerne i eierkommunene skal utøve sin innflytelse
gjennom aktiv deltagelse i generalforsamling og eiermøter, og ikke som medlemmer av
konsernets styre.
3. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteen fram til ordinær
generalforsamling 2015 til kr 3500,- pr møte for alle medlemmer i komiteen.

[Lagre]

8/14 Endring av vedtekter for TrønderEnergi AS
Behandlet av
Generalforsamling TrønderEnergi AS
Styret i TrønderEnergi AS

Møtedato
12.05.2014
28.04.2014

Saknr
8/14

Forslag til vedtak
1. Korrigering av vedtektenes § 4
Generalforsamlingen vedtar å korrigere §4 i selskapets vedtekter fra:
«Selskapets aksjekapital er NOK 102 280 000,00. Selskapet har en aksjeklasse»
til
«Selskapets aksjekapital er NOK 102 280 000,00 fordelt på 10.228.000 aksjer à kr 10,-. Selskapet har
en aksjeklasse»
2. Endring av vedtektenes §5
Forslag til vedtak utformes i møtet.
Framlagte dokumenter
 Saksframlegg
 Forslag fra Rissa kommune til endring av § 5, utsendt med saksframlegget og justering
framlagt i møtet ble trukket

9

Votering
Enstemmig
Vedtak
1. Korrigering av vedtektenes § 4
Generalforsamlingen vedtar å korrigere §4 i selskapets vedtekter fra:
«Selskapets aksjekapital er NOK 102 280 000,00. Selskapet har en aksjeklasse»
til
«Selskapets aksjekapital er NOK 102 280 000,00 fordelt på 10.228.000 aksjer à kr 10,-. Selskapet har
en aksjeklasse»
2. Endring av vedtektenes § 5
Forslag til vedtak ble trukket og oversendes styret i TrønderEnergi for videre oppfølging.
[Lagre]

Per Kristian Skjærvik
møteleder

Staale Vaag
generalforsamlingsrepresentant

Arnfinn Astad
generalforsamlingsrepresentant
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Protokoll for
Generalforsamling 2014
KystNorge AS
12.mai 2014 kl. 11:15-12:45
Brekstad – Ørland Kommune
Ørland Kysthotell

Dagsorden
1) Godkjenning av fullmakter
2) Valg av møteleder og sekretær
3) Godkjenning av innkalling og saksliste
4) Valg av to personer til å underskrive protokollen
5) Styrets årsberetning med regnskap og balanse pr. 31.12.2013
6) Årsmelding 2013
7) Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2014
Styrets forslag: Valgkomitéen legger fram forslag til styregodtgjørelse
for 2014 under generalforsamlingen.
8) » KystNorge AS – Status og Hva Nå?» - Mats har ordet i 20 min.
9) Handlingsplan 2014
10) Budsjett for 2014
11) Innkomne saker
12) Valg av styre + varamedlemmer
13) Valg av valgkomité
Styrets forslag: Styret forslår gjenvalg av valgkomitéen

Sak 1:
Godkjenning av fullmakter
Vedtak:
Medlemsbedrift
Uthaugsgården
Dalpro AS
Garten Sjøhus
Hitra Turistservice AS
Fjellvær Gjestegård
Bjugn Kommune
Fosen Næringshage
Ørland Kysthotell
Ørland Kommune

Andre tilstede:
Helge Bueng
Ole Sundnes
Unn Lund Grøtan
Mats Forsberg

Person
Oddbjørn Ingebrigtsen
Torfinn Stub
Svein Sørgård
John Birger Brevik
Anne Brit Berg
Ådne Røkkum
Arne Martin Solli
Bengt Selfors
Arne Martin Solli

Fullmakt

Ja
Ja
Ja

Styremedlem i KystNorge AS
Styremedlem i KystNorge AS
Uthaugsgården
Daglig leder i KystNorge AS

9 medlemsbedrifter representert
13 personer tilstede

Sak 2:
Valg av møteleder og sekretær

Vedtak:
Møteleder Torfinn Stub
Sekretær Mats Forsberg

Sak 3:
Godkjenning av innkalling og sakliste

Vedtak:
Innkalling og sakliste godkjennes

Sak 4:
Valg av to personer til å skrive under protokollen

Vedtak:
Enstemmig valgt ble Arne Martin Solli og Oddbjørn Ingebrigtsen

Sak 5:
Styrets årsberetning med regnskap og balanse pr. 31.12.2013

Årsberetning for 2013

Forslag til vedtak:
1. Årsberetning for 2013 godkjennes
2. Regnskap for 2013 med balanse pr 31.12.2013 godkjennes

Vedtak:
1. Årsberetning for 2013 godkjennes
2. Årsregnskap for 2013 med balanse pr. 31.12.2013 godkjennes

Sak 6:

Årsmelding KystNorge AS 2013
[Siter kilden din her.]

Virksomhetens art og hvor den drives
KystNorge AS er et selskap som primært driver med reiselivsutvikling langs
Trøndelagskysten, der fokus er organisering av aktører innenfor aktuell bransje,
og koordinering av markedstiltak rettet mot det lokale, nasjonale og
internasjonale markedet.
Selskapets forretningsadresse er i Trondheim og innledningsvis var dette i
felleskap med Trøndelag Reiseliv. Dette ble avsluttet i forbindelse med at
Trøndelag Reiseliv flyttet inn i nye lokaler. KystNorge AS har nå funnet
forretningslokaler på Vestre Kanal kai 19. At KystNorge AS skulle ha kontor i
Trondheim ble besluttet før ansettelse av daglig leder. Strategisk er dette en
fornuftig og riktig beslutning, da en stor del av markedet ligger her.
Daglig leder ble ansatt den 1 mars 2013 og deretter ble staben økt med en ½
stilling da Laila Støen begynte 10 oktober i en prosjektstilling som utløper i juni
2014.
Oversikt over utvikling, resultat og stilling
Finansieringen av selskapet var i startfasen av 2013 sikret gjennom langsiktige
avtaler med 7 kommuner; Frøya, Hitra, Rissa, Ørland, Bjugn, Åfjord og Roan. I
tillegg har Kysten Er Klar vært en viktig økonomisk støttespiller i felleskap med
Innovasjon Norge i Trondheim. Dette økonomiske grunnlaget gav forutsetting til
oppstart av et omfattende merkevareprosjekt som har resultert i to viktige
milepæler:
1. ferdigstillelse av profilhåndbok og LOGO,
2. Igangsetting av tre forskjellig prosjekter med fokus på produksjon av pakker
og enkeltprodukter som skal kommersialiseres. Disse tre prosjekter med ledere
er som følger:
 Kystsmak – Jon-Ivar Holmslet / Oi Trøndersk Mat og Drikke AS
 Kystfokus – Arnt-Ivar Kverndal / INAQ
 Kysthopping – Nils Jørgen Karlsen / Trøndersk Kystkompetanse
Målsettingen er at dette skal utvikles til et bedriftsnettverk der KystNorge AS blir
en katalysator for utvikling av bookbare produkter, men og en arena for
profesjonalisering av reiselivsnæringen på kysten.
KystNorge AS har i 2013 aktivt deltatt i markedsrådet i Trøndelag Reiseliv der
samtlige destinasjoner i regionen er til stede. Her treffes reiselivsnæringen i et
forum der det tas viktige beslutninger om deltagelse i forskjellig markeder. I
dette forum legges også planer for felles deltagelse i messer både nasjonalt og
internasjonalt.

I den daglige driften har det vært mye fokus på å bli kjent med området fra Frøya
i sør til Roan i nord. Daglig leder har blitt kjent med samtlige kommuner, og det
er gjennomført et stort antall bedrifts-besøk både på Frøya, Hitra og på Fosenhalvøya. Også noen av festivalene er besøkt
Det har også vært blitt lagt et godt grunnlag på intern administrasjon både på
budsjett, regnskap og generell struktur på det administrative. Styret har avviklet
9 styremøter.
I 2013 er det fra Nærings- og Fiskeridepartementet gjennomført et
struktureringsarbeid som KystNorge AS er en del av. Dette har vært en politisk
og organisatorisk prosess som har påvirket KystNorge AS i arbeidet med
videreutviklingen av selskapet. I tillegg til denne prosessen har Innovasjon
Norge i 2013 hatt et større web-prosjekt under etablering. Da dette var et
nystartet prosjekt ble det en lang vei før endelige beslutninger ble tatt lokalt i
Trøndelag Reiseliv, og som førte til at etableringen av vår egen web ble utsatt i
hele 2013. Dette er nå avklart og det er i KystNorge AS fullt fokus på etablering
av egne web-sider på grunnlag av det som heter Trøndernett i regi av Trøndelag
reiseliv. Begge disse prosesser har medvirket til at KystNorge har brukt litt
lengre tid på oppstart. Nå er begge disse momenter satt litt til side og internt i
KystNorge er det nå fult fokus på fremdrift og utvikling.
Oppstartsåret 2013 har vart et konsolideringsår og 2014 bærer preg av fremdrift
i våre digitale markedsføringsverktøy som vi så sterkt trenger. Vi har en økt
aktivitet mot bedrifter og aktører men ønsker flere velkommen med innspill om
hvordan vi kan bidra til økt verdiskapning i regionen.
Dato: 19.04.2014

Mats Forsberg
Daglig leder

Forslag til vedtak:
Styrets årsmelding for 2013 tas til orientering.

Vedtak:
Generalforsamlingen tar til orientering årsmeldingen og takker daglig leder, Mats
Forsberg og Laila Støen og Petter Bueng for godt arbeid.

Sak 7
Fastsettelse av styrets godtgjørelse for 2014
Valgkomiteens forslag til vedtak:
Styregodtgjørelse for 2014 holdes uendret.
Styrets leder: 20 000.Øvrige: 1.000.Utgifts dekkende til samtlige for telefon med 1.000.- styretsleder, øvrige 500.-

Kompensasjon til øvrige styremedlemmer med eierskap i egen bedrift, etter
dokumentasjon på ekstra kostnader.

Vedtak:
Valgkomiteens forslag vedtatt

Sak 8
»KystNorge AS – Status og Hva Nå?» - Mats har ordet i 20 min.

Vedtak:
Generalforsamlingen takker for presentasjonen.

Sak 9
Handlingsplan 2014

Handlingsplan Kystnorge AS – 2014
1. Innledning.
Vi har nå lagt 2013 bak oss og snart har det gott ett år siden mitt engasjement
begynte. I den reviderte budsjett som lades frem i oktober 2013 hadde vi et
estimat på inntekter NOK 2 842 996. Jeg har ikke fått de endelige tall, men vil
ligger der omtrent. Vi vil trolig ikke ha et positivt driftsresultat som vil involvere
skatt på resultat.
I forrige årets handlingsplan vart det avsatt både ressurser og økonomi på
utvikling/etablering av web. Dette har ikke blitt noe av, grunnet forsinkelser i den
omforente løsningen til Trøndelag Reiseliv.
2. Handlingsplan relatert til nåværende budsjett.
Med erfarenheter fra 2013 estimerer jeg at vi vil få en økt inntekt fra forrige år
med ca. 200 000 totalt 3 108 670. Dette er ikke en dramatisk forskjell fra 2013 og
baserer seg på en realistisk og nøktern økning i aktiviteten for 2014. Det
forventes en økt inntekt potensial på markeds og service avtaler.
I budsjett er det stor usikkerhet i kostnader knyttet opp mot web-portal og
inntekter på online booking. Vi har en avtale om online booking men fortsatt er
der flere momenter av usikkerhet knyta opp mot denne løsningen
Det er estimert en total investerings ramme rundt web-portal på 175 000. I
tillegg er det satt av 175 000 på drift av weben. I den sammenhengen er det
engasjert 1 person (Petter Bueng) for å håndtere weben både i forhold til
implementering og innholdmessig redaksjonelt i tett samarbeide med Trøndelag
Reiseliv.

Året 2014 vil bære preg av konsolidering og videreføring av de markeds
aktiviteter vi begynt og som vi vil bli til å involvere oss i tiden fremover. Vårt
prosjekt KKK avsluttes som et forprosjekt og vil som resultat bli en ny søknad
opp mot Innovasjon Norge som et nettverks prosjekt. Fokus vil fortsatt være å
produsere et antall ferdig bookbare produkter og pakker.
3. Arbeids fordelning kort oppsummert.
Følgende momenter vil være aktuelle å gjennomføre sett i forhold til fremlagt
budsjett.


Tellus databasen. Vi vil bruke mye tid og ressurser på dette verktøy som
fått større betydning en tidligere informert



Etablering av web-portal – ferdig seinest 1 mai 2014



KKK - prosjektene er godt i gang og der er fremdrift i forhold til avslutting
av forprosjektet.



Salg av service avtaler mot bedrifter i KN. Estimat er 80 – 100 avtaler
innen løpet av april mnd ut.



Akutt behov av bilder. Innsamling av eksisterende material ute på
kommune nivå og andre offentlige institusjoner. Eget fotograferings
arbeide - reiser



Reisehandboken. Slutten av året ny produksjon



Reiserute informasjon.



Reiser/relasjonsbygging av daglig leder i regionen – fortløpende arbeide.



Det generelle markedsføringsarbeidet besluttet 2013 er under
gjennomføring. Ny tiltak vil bli igangsatt under høsten. Kystnorge deltar
aktivt i markedsrådet i Trøndelag Reiseliv.
Framlagt budsjett er et dynamisk styringsverktøy. Daglig leder ønsker å
holde styret forløpende oppdatert om den økonomiske situasjonen som
fast punkt på vart styremøte.

Første året vil bære preg av oppstart og andre administrative oppgaver. Når vi er
inne i det nye året 2014 vil vi kunne fokusere mer på markedsføring hvilke
strategier og hvordan vi skall samarbeide med Trøndelag Reiseliv i det nye
digitale Turist Informasjonen i Trondheim.
Som daglig leder vil jeg fortsatt fokusere på nøysomt arbeide med kvalitet, og har
den oppfatningen at vi fortsatt ikke kan tilfredsstille alle. 2014 vil gå fra en

oppstart til en oppbyggings fase. Under det siste markedsrådes møtet i
Trøndelag Reiseliv i Tydalen, Væktarstuen fremkom det i gruppe arbeide mellom
destinasjonene et sterkere fokus på kommersialisering der dette ansvaret ligger
hos de enkelte destinasjonene. Det blev også drøftet hurtig oppstart av et webforum, der vi selvfølgelig meldt vår deltagelse.
Det er i denne budsjett lagt opp til en buffer på ca. 605 809 kr. Sist år hadde vi ca.
470 000 i buffer som ble brukt kontrollert og fornuftig i forskuttering av fakturer
fra Trøndelag Reiseliv i forhold til markedsaktiviteter for 2015. Jeg vil mene at
budsjett for 2014 er forankret i en forsiktig økning basert på den konsolidering
dette året krever. Daglig leder må også i år følge nøye med så at vi ikke blir
beskattet på positivt resultat.

Forslag til vedtak:
Godkjenning av handlingsplan

Vedtak:
Styrets handlingsplan 2014 ble tatt til etterretning

Sak 10
Budsjett for 2014
Styrets budsjett vedlegges protokollen.
Forslag til vedtak:
Godkjenning av budsjett for 2014

Vedtak:
Styrets budsjett for 2014 ble tatt til etterretning

Sak 11
Innkomne saker
Ingen saker til behandling

Sak 12
Valg av styre + varamedlemmer
Valgkomiteens innstilling:
Komiteen har forholdt seg til vedtaket fra generalforsamlingen fra 2013 om å
redusere styret fra 9 til 5 medlemmer. I tillegg forslag om valg av 3 varemedlemmer i
nummerrekkefølge.

Dette gir følgende forslag:
Styreleder på gjenvalg for 2 år:
Styremedlem på gjenvalg for 1 år:

Torfinn Stub
Bengt Selfors

Styremedlem på gjenvalg for 1 år: Anne Brit Berg
Styremedlem på nyvalg for 2 år:
Tor Erling Pettersen
Styremedlem på nyvalg for 2 år:
Torbjørn Dahle
Varemedlem på nyvalg for 1 år: Ådne Røkkum
Varemedlem på nyvalg for 2 år: Børre tangen
Varemedlem på nyvalg for 1 år: Gerda Huseby

Vedtak:
Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt med akklamasjon

Sak 13
Valg av valgkomité
Innstilling fra styret:
Leif Harald Hansen på gjenvalg for 1 år
Helge Bueng på nyvalg for 1 år
Svend Sivertsen på nyvalg for 1 år

Vedtak:



Valgkomiteens innstilling ble vedtatt
Generalforsamlingen tar til etterretning at valgkomiteen ikke ønsker
godtgjørelse for arbeidet og ber daglig leder sørge for en annen passende
oppmerksomhet til valgkomiteen medlemmer.

Brekstad, 19.mai 2014

Oddbjørn Ingebrigtsen

Arne Martin Solli

Møteprotokoll - Kontrollutvalget i Frøya kommune
Møtedato/tid:

26.05.2014 kl. 09:00 – 13:50

Møtested:

Rådhuset, møterom A.

Møtende
medlemmer:

Johan G.Foss, leder
Jarl Arthur Dyrvik
Kirsten Dragses
Johan Eldar Wingan
Lars Nordgård (til stede i sak 12, 13 og 14)

Forfall:

Ingen

Møtende
varamedlemmer:

-

Andre møtende:

Svanhild Mosebakken (sak 12, 13 og 14), rådmann
Sten Røvik (sak 12 og 14), kommunalsjef for økonomi,
drift og forvaltning
Berit Flåmo (sak 12), ordfører
Roger Fredheim (sak 13), kommunalsjef for oppvekst
Kjell Næssvold (sak 12), Revisjon Midt-Norge IKS
Anna Ølnes (sak 13), Revisjon Midt-Norge IKS
Arvid Hanssen og Torbjørn Berglann, KonSek

Saker til behandling:

011/14 - 018/14

Arkivsak:

14/87

Saksliste
011/14
012/14
013/14
014/14
015/14
016/14
017/14
018/14

Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte 19.03.14.
Regnskap Frøya kommune 2013 - kontrollutvalgets uttalelse.
Rapport fra forvaltningsrevisjon - helhetlig innsats overfor barn
og unge
Eierskapsmelding 2013 for Frøya kommune.
Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer i møtet
26.5.14.
Referatsaker til kontrollutvalgets møte 26.05.2014.
Møteplan kontrollutvalget 2.halvår 2014.
Eventuelt.

Sakene ble behandlet i følgende rekkefølge: 12, 13, 14, 11, 15,16,17, 18

Sak 011/14 - Godkjenning av protokoll fra kontrollutvalgets møte
19.03.14.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.5.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Protokollen godkjennes.

Protokoll
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Protokollen godkjennes.

Sak 012/14 - Regnskap Frøya kommune 2013 - kontrollutvalgets
uttalelse.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.5.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Frøya kommunes årsregnskap for 2013
oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de
gir sin innstilling til kommunestyret i saken.

Protokoll
Kommunalsjef for økonomi, drift og forvaltning orienterte om regnskapet for
2013, revisjonen v/oppdragsansvarlig revisor orienterte om
revisjonsberetningen. Begge svarte på spørsmål fra utvalget.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Kontrollutvalgets uttalelse vedrørende Frøya kommunes årsregnskap for 2013
oversendes kommunestyret. Kopi av uttalelsen oversendes formannskapet før de
gir sin innstilling til kommunestyret i saken.

Sak 013/14 - Rapport fra forvaltningsrevisjon - helhetlig innsats
overfor barn og unge
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.5.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget legger rapporten fram for kommunestyret med følgende
innstilling:
1. Kommunestyret merker seg rapportens konklusjon og anbefalinger
vedrørende behovet for kompetanse i oppvekstsektoren og ber rådmannen
legge fram en sak i løpet av høsten om hvordan kompetansenivået i
sektoren kan heves.
2. Kommunestyret tar rapportens øvrige konklusjoner og anbefalinger til
orientering.

Protokoll
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor presenterte rapporten og svarte på
spørsmål fra utvalget. Kommunalsjef for oppvekst orienterte om kommunens
oppfølging av rapporten.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Kommunestyret merker seg rapportens konklusjon og anbefalinger
vedrørende behovet for kompetanse i oppvekstsektoren og ber rådmannen
legge fram en sak i løpet av høsten om hvordan kompetansenivået i
sektoren kan heves.
2. Kommunestyret tar rapportens øvrige konklusjoner og anbefalinger til
orientering.

Sak 014/14 - Eierskapsmelding 2013 for Frøya kommune.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.5.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken tas til orientering.

Protokoll
Rådmannen og kommunalsjef for økonomi, drift og forvaltning orienterte om
arbeidet med eierskapsmeldingen og svarte på spørsmål.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 015/14 - Nytt fra utvalgene - orienteringer fra KU-medlemmer i
møtet 26.5.14.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.5.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken tas til orientering.

Protokoll
Utvalgssmedlemmene presenterte aktuelle saker fra kommunens utvalg. Ingen
saker til oppfølging.

Vedtak:
Saken tas til orientering.

Sak 016/14 - Referatsaker til kontrollutvalgets møte 26.5.2014.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.5.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatsakene tas til orientering.

Protokoll
Følgende saker ble lag presentert:
1. Kommunestyrets behandling 30.4.14 av sak 39/14 Ny oppfølging av
vedtak etter forvaltningsrevisjonsrapport 2012, saksbehandling teknisk
etat
2. Kommunestyrets behandling 30.4.14 av sak 40/14 Selskapskontroll av
TrønderEnergi.
3. Kommunestyrets behandling 30.4.14 av sak 41/14 Kontrollutvalgets
årsmelding for 2013.
4. Uttalelse fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet 18.3.14 om
kommunestyrets vedtakskompetanse.
5. INFO fra Norges kommunerevisorforbund om adgang til lukkede møter.
6. Organisasjonsfrihet og habilitet. Uttalelse fra kommunenes etikkutvalg
27.2.14.
7. Protokoll fra representantskapsmøte 28.4.14 – KonSek Midt-Norge IKS.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Referatsakene tas til orientering.

Sak 017/14 - Møteplan kontrollutvalget 2.halvår 2014.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.5.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1. Resterende møter i kontrollutvalget i 2014 avvikles kl 9.00
på følgende dager: 10.september, 28.oktober og
3.desember.
2. Kontrollutvalgets leder får fullmakt til å endre møtedatoer.

Protokoll
Kontrollutvalget har vedtatt å legge noe av møteaktiviteten ut til kommunens
enheter. Sekretariatet kontakter sykehjemmet slik at møtet 28. oktober kan
legges til sykehjemmet.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
1. Resterende møter i kontrollutvalget i 2014 avvikles kl 9.00 på følgende
dager: 10.september, 28.oktober og 3.desember.
2. Kontrollutvalgets leder får fullmakt til å endre møtedatoer.

Sak 018/14 - Eventuelt.
Saken behandlet i
Kontrollutvalget i Frøya kommune

Møtedato
26.5.2014

Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges fram uten innstilling.

Protokoll
Arvid Hanssen orienterte om at Torbjørn Berglann tar over oppdragsansvaret for
Frøya kommune i KonSek.

Vedtak:
Ingen vedtak fattet.

Saksbehandlingen avsluttet kl. 13:50

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Sten Kristian Røvik
Arkivsaksnr.: 14/646

Arkiv: 210

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret
GODKJENNING AV ÅRSBERETNING OG REGNSKAP FOR 2013
Innstilling:
Årsberetning og regnskap for 2013 godkjennes som framlagt.
Vedlegg:
•
•
•
•
•

Årsberetning 2013
Årsregnskap 2013
Revisors beretning
Kontrollutvalgets uttalelse om Frøya kommunes regnskap for 2013
Brev nr. 6 fra revisor

Saksopplysninger:
Årsregnskapet for 2013 består av økonomiske oversikter for drift, investering og balanse. I
tillegg består årsregnskapet av regnskapsskjema 1A + 1B, 2A + 2B og obligatoriske noter. I
den grad det er mulig å framskaffe dokumentasjon, er regnskapet avlagt i tråd med revisors
anbefalinger til dette.
Det kommunale regnskap består av både investeringsregnskap og driftsregnskap. Regnskapet
viser kr. 247 940 497,78 til investeringer i anleggsmidler og kr. 189 914 194,66 til fordeling
drift.
Investeringsregnskapet legges fram i balanse og driftsregnskapet med et mindreforbruk på kr.
5 036 607,11.
Investeringsregnskapet er finansiert i henhold til oppstilling i note 10. Driftsregnskapets
inntekts- og utgiftsposter vises i økonomisk oversikt drift, og avvik på forskjellige ansvar
kommer frem i årsberetningens punkt 2.
Det er også i år, jfr. regnskapsforskriftene, utarbeidet årsberetning som er signert av
regnskapssjef/økonomisjef og rådmann. Denne er sammen med årsregnskapet oversendt
revisor til behandling. De samme dokumenter med tillegg av revisors beretning ble behandlet
av kontrollutvalget i møte den 26.5.2014.

Vurdering:
Alle dokumenter inkludert kontrollutvalgets uttalelse skal legges fram for formannskapet og
kommunestyret for endelig godkjenning. Da regnskap og årsberetning for 2013 er avgitt i
samsvar med lov, forskrift og god kommunal regnskapsskikk, og årsregnskapet viser Frøya
kommunes økonomiske stilling pr. 31.12.2013, legges dette fram til behandling.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Sten Kristian Røvik
Arkivsaksnr.: 14/723

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

DISPONERING AV OVERSKUDD FRA INVESTERINGS- OG DRIFTSREGNSKAP
2013

Innstilling:
I forbindelse med disponeringen av årets regnskapsmessige mindreforbruk gjøres
følgende budsjettmessige endringer:
Disp. av mindreforbruk driftsregnskapet
Premieavvik - KLP
Premieavvik - SPK
AGA Premieavvik - KLP
AGA Premieavvik - SPK
Avsatt Bufferfond/Risiko
Avsatt Rentereguleringsfond

19300.9000.880
10905.1101.171
10906.1101.171
10995.1101.171
10996.1101.171
15400.9000.880
15402.9000.880

- kr. 5 036 607,10
+ kr. 387 955,- kr. 105 825,+ kr.
19 786,- kr.
5 397,+ kr. 2 490 088,10
+ kr. 2 250 000,-

Vedlegg:
Ingen.
Saksopplysninger:
Regnskapet for 2013 viser et investeringsregnskap i balanse.
Driftsregnskapet viser et mindreforbruk på kr. 5 036 607,10. I dette ligger årets premieavvik
og utgjør kr. 296 519,-. Uten premieavvik ville vi hatt et mindreforbruk på kr. 4 740 088,10.
Avsetting til og bruk av disposisjonsfond er gjennomført jfr. budsjett 2013.
Bufferfondet er pr. 31.12.2013 2 på kr. 24 843 743,49. Jfr. reglement for finansforvaltning er
det satt som mål at det skal avsettes et disposisjonsfond (bufferfond) for risiko på 13 %.
Dette utgjør pr. 31.12.2013 kr. 18 975 689,59. I tillegg skal det opparbeides et inflasjonsfond
beregnet ut fra grunnkapitalens økning i h.h.t. konsumprisindeksen. Dette utgjør pr.
31.12.2013 kr. 15 175 297,-. Totalt utgjør dette et målsatt bufferfond på kr. 34 150 986,59,
noe som medfører en total underdekning på kr. 9 307 243,10.

I h.h.t. finansreglementet bør det opparbeides/avsettes et rentereguleringsfond som reserve
for at dekning av renteøkning ikke skal påvirke kommunens drift. Dette bør vurderes i
forhold til flytende rente på netto gjeld. Ut fra prognoser forventes en utsettelse av
renteøkning, og rentebesparelse bør derfor benyttes til oppbygging av reserve. På nettogjeld
pr. 31.12.13, redusert med VAR-andel, utgjør en renteøkning på 0,5 % kr. 2 250 000,-.
Vurdering:
Ut fra foreliggende saksopplysninger vurderes det slik at Frøya kommune avsetter overskudd
fra driftsregnskapet på kr. 5 036 607,10 til inndekning av premieavvik fra 2013 med kr.
296 519,-, kr. 2 250 000,- til rentereguleringsfond og kr. 2 490 088,10 til bufferfond for
risiko.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Marit Wisløff Norborg
Arkivsaksnr.: 14/680

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret
ÅRSMELDING 2013
Vedtak:
Forslag til vedtak:
Årsmelding for 2013 tas til orientering.
Vedlegg:
Årsmeldinger fra virksomhetene i Frøya kommune.
Årsmelding 2013 kortversjon.
Saksopplysninger:
Frøya kommune har for året 2013 utarbeidet et forslag til kortversjon for årsmelding 2013.
Alle opplsyninger i årsmeldingen er basert på virksomhetsleders årsrapporter. Formålet med
kortversjonen er å gi innbyggere og andre samarbeidspartnere en kort versjon av hva som har
skjedd i Frøya kommune gjennom året i tekst og bilder.
Kortversjonen vil bli trykt opp og sendt ut til alle husstander i kommunen. Årsmeldingen blir
også brukt i markedsføringsøyemed, samt at den blir lagt ut på kommunens hjemmeside.
Kortversjonen finanasieres over budsjettet til informasjon og vil koste kr. 53 800,- eks moms
pluss distribusjon til kr. 6 000,-.
Vurdering:
Kortversjonen vil bli trykt opp i 2000 eksemplarer og sendt ut til alle husstander på Frøya,
hvis forslag til vedtak blir tatt til følge. Resterende 200 eksemplarer vil bli brukt til
markedsføring.

FULLDISTRIBUSJON

FRØYA KOMMUNE
www.froya.kommune.no

FRØYA
– Øyriket mot
storhavet

ÅRSRAPPORT 2013

Kongebesøket på Frøya i 2013.

Rådmannen har ordet

Mye spennende skjer på Frøya
I årsrapporten har rådmannen mulighet til å vise
både for folkevalgte, næringsliv og innbyggere den
bredde som er i den kommunale virksomheten.
Takket være mange dyktige ansatte i Frøya kommune
har vi også i år et svært positivt økonomisk resultat
og vi får mange gode tilbakemeldinger fra våre
innbyggere. Samtidig med
dette vet vi at det også er
områder vi må bli bedre
på. Gjennom flere tilsyn
fra fylkesmannen i 2013
ser vi at vi må kontinuerlig
ha fokus på å bedre
våre rutiner og system.
Kvalitet i våre tjenester og
tilrettelegging og service
til våre innbyggere er
og skal være ett av våre
overordnede mål.
For å vinne kampen om
fremtidig arbeidskraft er
det mange brikker som
må være på plass. Det er
gode oppvekstsvilkår for
våre barn, tilrettelegging
av areal både til boligbygging og utvikling av vårt
næringsliv, en trygg og god omsorgstjeneste og
ikke minst fritidstilbud for både store og små. Frøya
kommune er en av de få utkantkommune i Norge som
over flere år har hatt vekst i folketallet. I 2013 økte
vi med 41 innbyggere. Dette forteller oss at mange
ser på Frøya som en attraktiv kommune å bo og jobbe
i. 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. Samtidig ser vi at
flere og flere sliter med å få hverdagen sin til å strekke
til. Dette ser vi av høye utbetalinger til brukere som
ikke har ressurser til å dekke dagliglivets primære
behov. Det har gjennom hele 2013 vært stor aktivitet
i alle deler av den kommunale organisasjonen. Vi
har skoler og barnehager som har fokus på et trygt
og godt læringsmiljø. Grunnleggende ferdigheter
og oppfølging av den enkelte skal legge et godt
grunnlag for barna våre - som er vår framtid. Mange
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spennende aktivitet både innendørs og utendørs er
også et svært viktig supplement i barnehagene og
skolene, dette bidrar til trivsel og god helse som
er en viktig faktor sett i et «folkehelseperspektiv».
Helse og omsorgtjenestene våre er mangfoldige og
omfatter alle livets faser. Vi er stolte av at brukerne gir

Sistranda - foto: Hitra•Frøya©

oss gode tilbakemeldinger på tjenesteleveransene.
Innen flere av våre helsetjenester har vi et godt og
fruktbart interkommunalt samarbeid med vår gode
nabo, Hitra kommune. Få kommuner på vår størrelse
har så mange spennende prosjekter som vi har her
på Frøya. Det har vært en svært høy aktivitet innen
bygge- og anleggsbransjen. Tekniske tjenester har
i alt 16 investeringsprosjekter på sin liste, der flere
går inn i både 2014 og 2015. Det er mye positivt som
kan nevnes både innen utvikling av organisasjonen,
investeringer og prosjekter. Sistranda barne- og
ungdomsskole og Dyrøy oppvekstsenter deltar
i
Utdanningsdirektoratets
prosjekt
«Bedre
læringsmiljø», der hovedfokus i arbeidet er å jobbe
med forebyggende tiltak for å minske frekvensen av
mobbing. Øvergården bofellesskap har gjennomført
prosjektet «Revitalisering av Øvergården bofelleskap»,
et prosessbasert prosjekt som hadde fokus på
drift, fag, nærværende personell og arbeidsmiljø.

Rådmannen har ordet

Beinskardet omsorgsboliger ble innflytningsklare.
Vi har rehabilitert Mausund svømmehall,
startet utbygging på Nabeita oppvekstsenter og
prosjektering av Nordskag oppvekstsenter. Vi har
gjort store investeringer innen VA-området, bl.a
utvidet
vannrenseanlegget.
Nordhammervika
industripark er snart på plass. Konsekvensutredning
og reguleringsplan for Skarpneset næringsområde og
utbygging av miljøgaten er viktige prosjekter for vår
videre utvikling. Dette er noen av de resultater vi kan
vise til i 2013. Men i tillegg vil jeg vil spesielt nevne
bygging av Frøya kultur- og kompetansesenter. Vår
nye «storstue» som har reist seg opp på Sistranda.
Her har det vært et svært konstruktiv og godt
samarbeid både med Sør Trøndelag fylkeskommune
og vårt lokale næringsliv. I tillegg utreder Sør
Trøndelag fylkeskommune bygging av Blått
kompetansesenter. Sammen vil disse kunne bli et
dynamisk nasjonalt kraftsenter for kompetanse og
innovasjon innen havbruk i vid forstand. Kommunen

og næringslivet må videreutvikle samarbeidet om
satsninger som sikrer attraktivitet i konkurranse
med mer sentrale områder, spesielt sett i lys av
økende behov for kompetansearbeidskraft i både
privat og offentlig sektor. Satsninger gjennom
sentrumsutvikling, tomter, boliger og leiligheter,
kulturelle tilbud og styrket identitet er viktig i denne
sammenheng. Gjennom et konstruktivt samarbeid,
mellom enkeltmenneske, mellom frivillige lag og
organisasjoner, mellom næringsliv og kommune,
mellom gjester og fastboende legger vi grunnlaget
for videre vekst, trivsel og utvikling av samfunnet
vårt. Takk til alle som bidrar til vekst og trivsel i Frøya
kommune. Og takk til alle politikere og ansatte for
et godt samarbeid og et godt resultat. Sammen har
vi et godt utgangspunkt for å løfte Frøya videre inn i
framtiden.
Svanhild Mosebakken, rådmann

Årsrapport 2013 - Frøya kommune
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Ordføreren har ordet

Frøya – øyriket mot storhavet
Årene flyr fort! Og på Frøya har jeg inntrykk av at de flyr
ekstra fort. Det har sammenheng med alt som skjer her ute
– både når det gjelder aktiviteten innenfor kommunens
mange virksomheter, aktiviteten innenfor næringsliv og
ikke minst: Aktiviteten innenfor frivilligheten. Den høye
aktiviteten gjenspeiler seg i en enorm byggeaktivitet, både
i kommunal/offentlig og i privat regi.
Jeg har hatt stor glede av å lese årsmeldingen for våre
kommunale virksomheter. Det forteller meg at virksomhetene drives godt – både når det gjelder skoler, barnehager,
pleie/omsorg, legetjenesten, tekniske tjenester m.fl. Det
er stor kreativitet! Her er det nærliggende å nevne turnusprosjektet på Øvergården, som både brukere, foresatte og
ansatte virker svært tilfredse med. Jeg synes også det er
spennende å registrere all den kreativiteten som finner
sted i skoler og barnehager, ved Frøya Sykehjem – for å
nevne noen. Så ser jeg at det kan være noen utfordringer
innenfor interkommunale prosjekter, samtidig som jeg
også ser at utfordringene tas på alvor, og da er mye gjort!
De politiske fora som ordføreren leder, har som vanlig hatt
mange omfattende saker til behandling. Formannskapet
hadde 181 saker på dagsorden i 2013, mot 212 i 2012.
Kommunestyret står bokført med 141 saker, mot 193
saker i 2012. Det er ikke et mål i seg selv å behandle
flest mulig saker. Det viktige er at de sakene som skal
behandles i politiske fora, blir behandlet der. I tillegg til
ordinære saker, så har vi også i 2013 mange saker under
”ordførerens orientering”. Og da gjentar jeg meg selv fra
forrige årsmelding: «Dette er saker som kan være i en
tidlig utredningsfase og som ordføreren ønsker innspill
til, eller det er saker som formannskapsmedlemmene og
kommunestyremedlemmene ønsker å bli orientert om.
”Ordførerens orientering” er en ordning som ble innført
her i Frøya kommune på 90-tallet og som på mange måter
er den mest spennende saka på dagsorden».
2013 ga oss fantastiske opplevelser! Vi fikk vist fram
havbrukseventyret i kommunen og regionen, og vi fikk
vist vår styrke i å håndtere store arrangementer. Begge
disse begivenhetene satte Frøya på kartet og ga både økt
stolthet over og økt bevisshet om at vi bor i en fantastisk
kommune!
Jeg takker ellers mine politiske kollegaer – både i
posisjonen og i opposisjonen – for godt samarbeid og stort
engasjement. De aller fleste vedtak er enstemmige og
omforent. Noen ganger er vi uenige, og slik vil det alltid
være i et demokrati. Opposisjonen skal være et korrektiv til
det sittende flertallet og ta til motmele når de er uenige.
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Helt til slutt vil jeg også takke alle de frivillige som står på
for Frøyasamfunnet. Takk til de som engasjeres gjennom
Frivilligsentralen, de som står bak Utihavet-festivalen,
Suladagan, Frøyafestivalen, Frøyadagan, Haltendagen,
Tour de Frøya, «Ta sjansen» og alle de andre store
arrangementene som fant sted i 2013. Og ikke minst de som
står bak den fantastiske musikalen på Frøya videregående
skole.
Berit Flåmo
Ordfører

«Revitalisering
av Øvergården bofelleskap»

Dette er et prosessbasert prosjekt med mål om å høyne
nærværsprosenten og stabiliteten i ansatte gruppen.
Prosjektet setter fokus på drift, fag, nærværende personell
og arbeidsmiljø. Ansatte ved bofellesskapet har i 2013 jobbet
med flere fokusområder ved prosjektet. De har gjennomgått
tre samlinger med Arbeidslivssenteret med temaet ”Gode
trivselsprosesser”, utarbeidet en arbeidstidsordning/
turnus med gjennomsnittsberegning av arbeidstiden
og gjort forskjellige tiltak i det fysiske arbeidsmiljøet.
På høsten startet det opp refleksjonsgrupper, faglig og
etisk. Mars var oppstart alternative arbeidstidsordning,
medleverturnus. Dette har vært og er et meget positivt tiltak
for arbeidsplassen i forhold til å høyne nærværsfaktoren, øke

stabiliteten i arbeidsgruppen, bedre arbeidsmiljøet og øke
brukertilfredsheten. De ansatte er meget fornøyd med sin
arbeidshverdag siden stresspunktene i hverdagen er bort,
de har bedre oversikt og forutsigbarhet over oppgavene og
tjenesteytingen og større mulighet til å ”ladde batteriene”
mellom arbeidsøktene. Beboerne har fått en hverdag med
større ro og harmoni. De har en gruppe hjelpere rundt seg
som er stabil og som fører til trygghet og forutsigbarhet
for dem. Mulighetene for å gjennomføre aktiviteter uten en
”vaktskiftepause” i deres hverdag er nå en realitet.

Årsrapport 2013 - Frøya kommune
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Helse og omsorg

Helse og omsorgstjenestene
Tjenesten for funksjonshemmede
Tjenestene som ytes i bofellesskapene Øvergården og
Moatunet/Moa Midtre har også i år vært av en veldig god
kvalitet. Ansatte er opptatt av å tilby beboerne meningsfull
hverdag med tilpasset aktiviteter på Dagsenteret,
Arbeidssenteret og Cafe` Kysthaven. På fritiden har det
vært mye opplevelsesaktiviteter som ferieturer både
innenlands og utenlands, opphold ved Engerdal leirskole,
dansegalla på Støren, deltatt på lokale aktiviteter og
arrangementer som bl.a. festivaler, kino, hyggekvelder på
Dalpro, førjulskonserter lokalt m.m. Det ble gjennomført
et tilsynsbesøk av Fylkesmann i forhold til vedtak om tvang
og makt i april-13. Resultatet fra tilsynsbesøket var ingen
merknader eller avvik.

for seniorer - med stor suksess. Dette er i tråd med
Samhandlingsreformens strategi for økt fokus på
forebyggende arbeid. Påbegynte arbeidet med
hverdagsrehabilitering ble oppstartet, og skal videreføres.
Det arbeides med prioriteringer, retningslinjer og
interkommunal sammenslåing for å gjøre tjenesten
tydeligere og mindre sårbar. Dette er i tillegg til tjenestens
vanlige drift i forhold til kartlegging, utredning, veiledning
og behandling. Det har vært stor aktivitet i den kommunale
fysioterapitjenesten med faste dager på Frøya sykehjem,
samt mye tilrettelegging og oppfølging hos enkeltbrukere i
eget hjem.

Legetjenesten
Ved Frøya legekontor er det stabilitet blant leger og
personalet. En opplever økt behov for legetjenesten
på grunn av arbeidsinnvandringen til Frøya. I takt med
samfunnsutviklingen og økt innbyggertall ser det ut som et
behov for økt fastlegehjemmel. Legevaktsamarbeidet med
Hitra og legevakten i orkdalsregionen fungerer godt, og
resulterer i mindre vaktbelastning på den enkelte lege.

Voksenopplæring
Dagtilbudet for demente
I april 2012 ble det igangsatt et dagaktivitetstilbud til
hjemmeboende demente ved Kysthaven. Dagsenteret er
veldig etterlengtet og populært, så det er ”venteliste” for å
motta et slikt tilbud. Målet er derfor å øke tilbudet slik at alle
som trenger det kan få ta del. Høsten 2013 ble det startet
demensforening på Frøya. I tillegg var dagsenteret aktivt
inne da NRK arrangerte TV aksjon for denne brukergruppa
under parolen «glemsk- men ikke glemt»

Helsestasjonen
Helsestasjonen er en del av kommunehelsetjenesten som
utøver planmessig helsefremmende og forebyggende
helsearbeid. I år har det vært tilsyn fra fylkesmannen
på helsestasjonen 0-5 år, og det ble avdekket avvik som
synliggjør at det må jobbes mer og bedre tverrfaglig i forhold
til utsatte barn og unge.Helsestasjonen har deltatt i flere
samarbeidsfora og har gjennomført flere kurs og samlinger
gjennom året, blant annet BAPP (barn av psykisk syke)
gruppe, livsstils gruppe og Bra Mat kurs. Det er også startet
et tverrfaglig arbeid i forhold til rutiner rundt samarbeidet
med barne og ungdomspsykiatrien (BUP) Ungdoms- og
familieveileder har jobbet med 35 saker, og barne- og
familie hadde per september 27 aktive saker.

Fysioterapitjenesten
Kommunen harr opprettet fallforebyggende gruppetilbud
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Voksenopplæringen hadde 12 elever i 2013. 4 nye elever
startet med norskopplæring i 2013. Dette er elever med
rett og plikt til 600 timer norsk. Det har vært arrangert
gratis norskkurs for foreldre med barn i åpen barnehage.
Norskkurset gikk i vårsemesteret 2013 og hadde et
snitt på ca. 8 deltakere. Betalingskurs - 50 timer, er et
samarbeidsprosjekt med VO på Hitra. 26 elever deltok på
ulike betalingskurs.

Pleie- og omsorgstjenesten
Pleie- og omsorgstjenesten trenger til enhver tid å tilpasse
seg behovet i befolkningen. Samhandlingsreformen har
krevd at tjenesten må bli mer fleksibel. Her har tjenesten
tatt grep for å tilpasse seg. Bl.a er korttidsavdelingen ved
sykehjemmet nå etablert med 11 rom. Ved starten av året
hadde pleie- og omsorgstjenesten et høyt sykefravær.
Tjenesten har i perioder store utfordringer i å skaffe
kvalifisert personale til riktig tid,- så en ser at rekrutering
av fagfolk er et en utfordring som må ha stor fokus de
nærmeste årene. Tjenesten hadde flere mål i forhold til
implementering av IKT-verktøy for 2013. Videreutviklingen
av mobile journalsystemer var en viktig milepæl å komme i
havn med. Likevel, lav stabilitet i tilgangen på nødvendige
fagprogram er en utfordring for tjenesten. Variable utgifter
til innleie av personale, innkjøp av nødvendig medisinsk
utstyr og tjenester har gitt tjenesten merutgifter i forhold
til budsjett. November 2013 var Beinskardet omsorgsboliger
innflyttingsklar. Beinskardet er en heldøgnsbasert bolig
hvor det bor 22 personer. Etter en innkjøringsperiode er
driften stabil og beboerne virker å være fornøyd med både
hus og tjenester.

Helse og omsorg

Samhandling i øyregionen –
interkommunalt samarbeid
med Hitra kommune
Frøya kommunestyret vedtok i april 2013 å inngå
avtale om forvaltnings – og tjenestesamarbeid på
helse – og omsorgsområdet mellom Frøya og Hitra
kommuner. Tjenestesamarbeidet er organisert som
vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd.
Kommunene samarbeider innenfor følgende tjenester:
Barne og familietjenesten, Psykisk helsearbeid,
Interkommunal sosialtjenesten i NAV, Jordmortjenester,
Forvaltningsoppgaver innen helse – og omsorg,
Folkehelsearbeid med felles folkehelsekoordinator,
Legevakt. Nemnda tillegges også ansvar for interkommunal
koordinering på politisk nivå for Livsstil – og folkehelsesenter
med frisklivssentraler, medisinsk treningsklinikk og lærings
– og mestringstilbud, samarbeid om korttidsplasser
i sykehjem og samarbeid om kompetansetiltak og
kompetanseutvikling.

lovgivningen skal være et siste sikkerhetsnett når alle andre
muligheter er prøvd. I tillegg er et koordineringsansvar for
tjenester rettet mot rusmiddelavhengige lagt til NAV. NAV
har de siste årene sett en økning i sosiale utbetalinger knyttet
opp mot å dekke husleie og strøm. Dette har en sammenheng
med at etterspørselen av boliger generelt er stor på Frøya.
Antall gjeldsofre som ber om bistand av gjeldsrådgiver er
sterkt økende. NAV Hitra Frøya har tydeliggjort rollen som
koordinerende enhet for alt rusarbeid på Frøya og Hitra.
Ruspolitiskplan er under revisjon. Samhandling mellom
politi og kommunale enheter er styrket. Et interkommunalt
lavterskeltilbud (Varden) innenfor rus (og psykiatri) ble lagt
ned etter 4 års drift. Det jobbes med å finne gode tilbud til
denne brukergruppen i fortsettelsen, bla. er det søkt og
mottatt midler til å etablere et ”ambulant team” spesielt
rette mot brukere med ”dobbeltdiagnose” rusavhengighet
og psykisk lidelse. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom
NAV og psykisk helsetjeneste som i stor grad skal drive
oppsøkende virksomhet, være på arena der brukere er og
være et bindeledd opp mot spesialhelsetjenesten og lege/
politi.

Interkommunal Folkehelsekoordinator

Barne- og familietjenesten
En av intensjonene med å starte et interkommunalt
samarbeid, var å få et større fagmiljø og mindre sårbarhet.
Siden oppstarten har ikke kommunene greid å få det
samarbeidet til å fungere optimalt. Dette handler mye om
rekruttering av «nok» ansatte med riktig kompetanse, og
utfordringer i forhold relasjoner – små kommuner- små
forhold,- noe som er en lik utfordring for interkommunale
barneverntjenester i småkommuner. Etter sammenslåingen
ser en at det etter hvert er behov for mer synlighet av
barneverntjenesten i Hitra kommune. Det er en målsetting
for barnevernstjenesten å etablere gode samarbeidsrutiner
kommunene imellom på alle nivåer og områder og med
aktuelle samarbeidspartnere. Våren 2013 var det tilsyn fra
fylkesmannen, formålet med tilsynet var å undersøke om
kommunen gjennom sine styringstiltak sikrer at oppfølgning
og kontroll av barnets situasjon i kommunale fosterhjem
utføres i tråd med myndighetskrav. Tilsynet avdekket brudd
på lovkrav som omhandler dette området. Det er igangsatt
omfattende arbeid for å utbedre og lukke avvikene.

Interkommunal sosialtjeneste i NAV
De kommunale tjenester som er lagt inn i NAV Hitra Frøya er
rettighetsbaserte tjenester. Økonomisk stønad etter sosial-

Det påligger store oppgaver framover innenfor arbeidet med
folkehelse. Folkehelseloven som trådte i kraft i 2012, sier at
vi skal ha en oversikt over helsetilstanden i befolkningen og
påvirkningsfaktorer av betydning for folkehelsa. Samtidig
skal vi jobbe systematisk slik at politiske prioriteringer
sikres et godt kunnskapsgrunnlag før avgjørelser tas. Dette
krever innsats på flere plan.
I 2013 fikk Frøya kommune pilottilsyn med folkehelsearbeidet
i kommunen fra Fylkesmannen. Dette avdekte som forventet
2 avvik som det jobbes med å lukke. Dette arbeidet vil ha
overføringsverdi til Hitra. I det videre arbeid vil nettverk
mot fylket, kommunale virksomheter, frivillige aktører og
næringsliv bli viktig. Folkehelsearbeidet skjer på tvers av
oss alle og alle må delta for at det skal bli virksomt. Dette er
langsiktig arbeid.

Jordmortjenesten
I 2013 ble det født 47 barn, hvorav 34 % av en eller
begge foreldre med annet morsmål enn norsk. Jordmor
er selvstendig næringsdrivende, og driftstilskuddet deles
50/50 mellom Frøya og Hitra.

Psykisk helse
Fra midten av april ble tjenesten interkommunal. Året har
derfor vært preget av omstilling. Selv om året har vært travelt
er konklusjonen at psykisk helsearbeid står fortsatt godt
som tjeneste i begge kommuner. Ingen tilbakemeldinger
om redusert kvalitet på tjenesten. Mange aktiviteter bl.a. i
forhold til å avvikle kurs for mestring av depresjon lot seg
ikke gjennomføre dels pga. mangel på brukere, men også
mangel på personell med riktig fagbakgrunn. Frøya Hitra
psykisk helsearbeid er i stadig utvikling og vil alltid strekke
seg mot å øke kompetansen på de områder brukerne våre
trenger mest.
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Oppvekst og undervisning
Sørburøy barne- og ungdomsskole
Sørburøy skole har jobbet med veldig konkrete
målset¬ninger gjennom året, og har blant annet hatt
fokus på en rekke tiltak for å utvikle leseferdighet, muntlig
ferdighet og problemforståelse i matematikk på mange
klassetrinn.
Et system med felles fokusområder og individuelle planer
har gjort utviklingsarbeidet konkret og målbart, og
hen¬siktene tydelige også for elevene og foreldrene.
Praktiske arbeidsmetoder og fag har stått sentralt gjennom
lang tid for å danne grunnlag for et læringsmiljø med høyt
lærings¬trykkog en kultur for at alle skal mestre å være
med.
I evalueringa er skolen kommet fram til at det vil være
naturlig å satse på skriftlig uttrykksevne som fellesfokus i
kommende pe¬riode, kombinert med veiledning i kreative
prosesser som kan ende i ulike typer produkter.
De enkelte tiltakene trenger tid for å feste seg i praksis og
spres til nye deltakere i skolesamfunnet. I tillegg ser en at
innføringa av nye digitale ressurser både til administrative
og pedagogiske formål krever tid å bli kjent med og få i
bruk slik de er tenkt for å komme best mulig til nytte.

Mausund oppvekstsenter
Mausund oppvekstsenter er et oppvekstsenter fra 1-10
trinn, med SFO-tilbud i nært samarbeid med barnehagen.
Skolen er fådelt og har inneværende år 3 grupper med
til sammen ca. 30 elever. Det har vært et godt år for
virksomheten med stor måloppnåelse.
Skolen har hatt hovedfokus på grunnleggende
ferdig¬heter, og det har vært godt læringstrykk- og
oppfølging av den enkelte elev.
Barnehagen er en 1-avdelingsbarnehage for barn fra
0-6 år der det jobbes kontinuerlig med språkutvikling
. Bar¬nehagen har jobbet med en egen begrepsplan
og det har vært holdt «klubb» for skolestartere. Det
er god foreldre¬deltakelse, noe som er viktig å ta vare
på. Barnehagen har mange aktiviteter gjennom året og
benytter seg av omgi¬velsene for å skape spennende og
lærerike dager. Det har også vært samarbeid med skole,
der elever har vært og lest for barnehagebarna.

Dyrøy oppvekstsenter
Dyrøy oppvekstsenteret ligger i naturskjønne omgivel¬ser
med utsikt mot Mausund og Sula, med storhavet og Froan
i nordøst. Oppvekstsenteret har for tiden 39 barn i alderen
1-12 år fordelt på barnehage og barneskole.
Dyrøy oppvekstsenter er i startfasen på et prosjekt om
bedre læ¬ringsmiljø. Dette er i utgangspunktet skolen
8
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som deltar i, men det er ønskelig at hele oppvekstsenteret
blir delaktig i kompetanseheving på området. Dette er
noe oppvekst¬senteret ser fram til som veldig spennende,
utfordrende og lærerikt og som vil vedvare i hele
2014. Et gammelt sli¬tent bygg fikk endelig startet sin
rehabilitering. Kjøkkenet ved skolen fikk seg en skikkelig
make over og fremstår i dag fristende og innbydende. Det
er lyst, flott og blir godt brukt, både av barnehagen og
skolen.

Nordskag oppvekstsenter
Nordskag oppvekstsenter har jobbet mye med
begrepspla¬ner for å sikre et begrepsmessig
fundament for alle barna. Oppvekstsenteret har
mange minoritetsspråklige barn, noe som også preger
den pedagogiske hverdagen Det vektlegges også et
stimulerende språkmiljø. Mål-setningene er å skape en
lærende organisasjon hvor alle har tilhørighet og trives.
Motivasjon og utviklende sam¬spill er viktige nøkkelord i
den forbindelse. Hovedmålet er å sikre at alle unger er i sin
egen flytsone og oppvekstsen¬terets jobb er å tilrettelegge
for det – i alt de gjør.
Både skolen og barnehagen har utviklet begrepskasser
som tar utgangspunkt i begrepsplanen. Disse kassene
inneholder mye forskjellig utstyr og læremateriell som
brukes i det pe¬dagogiske arbeidet. Her kan du finne
lesebøker, konkreti¬seringsmateriell, musikkutstyr, spill,
leker og annet som
de ansatte bruker i sitt arbeid med barna. Metoden
videreutvikles nå til også å omfatte matematikk.

Sistranda skole
Sistranda skole er en 1-10 skole som har gjennomgått
en betydelig rehabilitering de siste årene, og fremstår
nå som en skole med gode pedagogiske forutsetninger,
både ute og inne. Skolen har mange dyktige fagfolk, flere
av de ansatte har gjennomført videreutdanning innenfor
ulike fagfelt, også på mastergradsnivå. Sistranda skole
har fokus på tidlig innsats, læringsmiljø, læringsstrategier
og kultur. Gjen¬nom arbeidet med tidlig innsats har vi

Oppvekst og undervisning
blant annet ekstra ressurser på småtrinnet for å styrke
arbeidet med grunn¬leggende ferdigheter. Skolen
deltar i Utdanningsdirekto¬ratets prosjekt ”Bedre
læringsmiljø” og har i tillegg sam-arbeid med Midt-Norsk
kompetansesenter, for å kunne gi elevene et best mulig
læringsmiljø.Skolen har utarbeidet en plan for innlæring
av læringsstrategier, fra 1. -10.trinn, som brukes aktivt.
Skolens kultursatsning synliggjøres bla gjennom kor på
småtrinnet, årlig skuespill på 7.trinn og årlig musikal
på ungdomstrinnet. Skolen har valgt å gi et bredt
valgfagtilbud , med 7 ulike valgfag på ungdoms¬trinnet.
Gjennom valgfagene kan elevene få mulighet til å vise
annen kompetanse utover de ordinære teorifagene.
Sistranda skole er en MOT- skole, der det hvert år skoleres
ungdommer til å bli ” Ungdom med MOT”. Skolen har pr i
dag 300 elever fordelt på 1. - 10.trinn.

Nabeita skole - Fellesskap er viktig!
Siste fredag hver måned startes dagen med samlingsstund
for hele skolen. Inne på ett av klasserommene er det
ryd¬det unna pulter, og det spilles rolig musikk mens
elevene kommer inn. En og en klasse kommer inn, og
finner sine faste plasser. Rektor Tove og lærer Grethe leder
samlings¬stundene, ofte med hjelp fra leder og nestleder i
elevrådet, Frida og David. Hver samlingsstund har ett eller
flere tema, som det snakkes om, og det er gjerne innslag
fra noen av klassene. Tema så langt dette skoleåret har
vært refleks, TV-aksjonen, advent, læringsmiljøet, trafikk
og skolevei og engelsk. Samlingsstundene er en rolig
og hyggelig start på dagen, samtidig som det styrker
fellesskapsfølelsen blant elever og voksne. Skole opplever
også at tema det settes fokus på i klassene, gis en forsterket
effekt når de løftes frem på samlingsstundene. Det kan
også løftes frem enkeltelever eller grupper av elever når
dette er naturlig. Hver samlingsstund rundes gjerne av
med felles sang hen¬tet fra repertoaret til skolekoret.

ved Frøya sykehjem. Vår visjon er: «Frøya, bare det beste
er godt nok» For oss betyr det: Barnet i fokus - voksnes
tilstedeværelse - Kompetanse - refleksjon over eget arbeid
Fra august 2014 flytter barnehagen og blir en del av
Nabeita Oppvekst¬senter. Barnehagen åpner med 4
avdelinger- 2 småbarn og 2 storbarnsavdelinger. Vi blir
en barnehage som ønsker å jobbe med bla – der fysisk
aktivitet & helse – sosial kom¬petanse er stikkord - og hva
det betyr i barnehage hverdagen vår.

Nesset barnehage
Roll¬lespill som virkemiddel er et høyt prioritert
satsingsområde i Nesset barnehage, der også foreldre
involveres. Dette har gitt oss gode tilbakemeldinger,
og er noe barnehagen vil fortsette å satse på. Det er
flott å kun¬ne reflektere sammen med foreldre og barn
på forskjellige tema som opptar alle og som går på det
å stå i voksenrol¬len. Personalgruppa har startet et
utviklingsprosjekt med fokus på voksenrollen – det jobbes
med utvikling av perso-nalet, refleksjoner omkring egen
praksis og hvorfor en job¬ber i barnehagen. Det skal
jobbes frem flere felles rutiner og grenser og legge felles
innhold i en del begrep som er viktige for barnehagen. Det
jobbes jevnt og godt med so¬sial kompetanse.
Barnehagen startet opp
med kjøp av tjenester fra
kulturskolen høsten 2013,
og ønsker etter hvert å
profilere seg mot å være en
barnehage med mer sang og
musikk / kulturelt innhold.
Dette fordi det er viktig at ikke alle barnehagene på Frøya
blir like, men har mer hvert sitt fokus slik at de kan utvi¬kle
seg til å bli mer små «ressurssenter» for hverandre. En
ser at det er viktig at en greier å verdsette hverandre
(barnehagene) mer, og ikke nødvendigvis bli like gode på
alt. Høsten 2013 hadde kulturskolen en del arbeid direkte
ute i barnegruppene, men ser at en etter hvert også ønsker
dem mer inn i forhold til kompetanseheving av personalet.

Hamarvik barnehage
Hamarvik barnehage er en 3-avdelingsbarnehage for barn
i alderen 0-6 år. Vi har totalt 41 plasser, fordelte fra 60100%. Vi har egen leirplass i nærområdet, og kort avstand
til fjæra. I nærheten beiter sauer, og vi har kort vei til en
gård som vi benytter oss av til gårdsbesøk. Vi ligger like
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Teknisk

Tekniske tjenester
I 2013 har det vært en svært høy aktivitet innen bygge- og
anleggsbransjen. Dette gjelder ikke minst i de kommunale
bygge- og anleggsprosjekter. Denne aktiviteten medfører
et svært stort arbeidspress ved teknisk og med den bemanning de hadde i 2013. Imidlertid er nå byggesaksavdelingen styrket med en hel stilling, samt at teknisk har
fått tilsatt en ingeniør. Dette betyr at teknisk nå er mindre
sårbar og har nå muligheter til å følge opp utbyggingsprosjekter på en bedre måte i egen regi, samt at teknisk har
muligheter til å foreta tilsyn med de objekter hvor det er
gitt byggetillatelser. Driftsåret 2013 har vært preget av
svært høy aktivitet innen både den offentlige og private
sektor. Dette har også satt sitt preg på virksomheten, da
de har ansvaret for de kommunale investeringer i bygg og
anlegg, samtidig som den private sektor skal serves med
bygge- og delingstillatelser, reguleringsplaner, utbygging
av infrastruktur m.m.
Følgende investeringer ble fullført i 2013:
•Påkostninger av kommunale bygg som boliger, sykehjemmet, skoler og barnehager. Utbedring av leiligheter ved Øvergården, samt Rabben og Mausund eldreboliger. I tillegg elektriske installasjoner, alarmanlegg og lås ved Frøya sykehjem.
•Rehabilitering av Mausund svømmehall.
•Oppstart utbygging av Nabeita oppvekstsenter.
•Oppstart prosjektering av Nordskag oppvekstsenter.
•Endring av busslomma på Dyrvik.
•Oppsetting av gjerde/veirekkverk på 2 plasser på veien til
Bremneset og en plass på veien til Dragsneset.
•Nytt busskur på Hamarvik.
•Utskifting av kummer innen vannverket
•Utvidelse av vannrenseanlegget
•Oppstart av hovedvannledning til Hammarvika industripark
•Oppstart av utbygging av byggetrinn 2 i Beinskardet boligfelt.
•Opparbeidelse av Nordhammervika industripark, samt konsekvensutredning/reguleringsplan for Skarpneset næringsområde.
• Utbygging av miljøgata.
•Utbygging av infrastruktur – kulturhus/videregående skole.
•Utbygging av Sætervågen fiskerihavn
•Prosjektering av Sistranda fiskerihavn.

Havbruk
I Frøya kommune finnes det totalt 41 lokaliteter hvor det
er tillatt å drive med akvakulturvirksomhet. Av disse er 30
lokaliteter knyttet til oppdrett av matfisk av laks, ørret og
regnbueørret, 3 lokaliteter for torsk, 4 lokaliteter knyttet
til klekkeri- og settefiskanlegg, 3 lokaliteter for havbeite
av stort kamskjell og 1 slakteri for laksefisk (Fiskeridirektoratets registre). I 2013 har det blitt lagt ut 7 havbrukssaker til offentlig ettersyn og behandlet i kommunen. 3
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saker gjelder utvidelse av areal og lokalitetsbiomasse, 2
saker om nye lokaliteter og 2 saker om taredyrking.

Fiskeri
Frøya er fortsatt Sør-Trøndelags viktigste fiskerikommune
og ca. 44 prosent av alle fiskefartøy i fylket er registrert
på Frøya. Til sammen er det registrert 126 fartøy i kommunen. I 2013 var det registrert 145 personer i fiskerimantallet for Frøya kommune (Fiskeridepartementet). Av
disse hadde 114 fiske som hovednæring og 31 fiske som
tilleggsnæring.

Landbruk
Landbruket på Frøya ivaretar et sammenhengende kulturlandskap av god kvalitet med en fornuftig arbeidsinnsats
og en rimelig kostnad. Landbruket er også en viktig bidragsyter for trivsel i nærområdene der vi kan følge varierte aktiviteter gjennom året. Året 2013 har gårdskarta vært
basis for utredning av overføringene til landbruket for
Frøya. Veien hit har vært utfordrende siden Frøya har mange eiendommer med jordbruksareal. Det er Riksrevisjonen
som krevde en ny gjennomgang av alt jordbruksareal i
landet for å kunne lage et nytt oppdatert jordbruksregister. Det gamle registrer var basert på kartsituasjonen på
slutten av 60-tallet. Dette har vært en utfordrende prosess
og det vil ta flere år med oppretting og justering før jobben er endelig ferdig. Kulturlandskapet pleies ved slått og
beiting. Nærmere 40 prosent av landarealet er i aktiv bruk
som eng og innmarksbeite eller som inngjerdet utmarksbeite. Antall aktive husdyrholdere har stabilisert seg på
like under 50 brukere og Frøya er den 3. største kommune
i fylket på økologisk drift.

Miljø
Årets hjortejakt ble gjennomført i perioden 1. september
til 23. desember. Til sammen ble det felt 28 dyr, fordelt på
9 kalv, 13 hanndyr og 4 hunndyr. Dette gir en fellingsprosent på 77, som er tilsvarende som foregående år. Det er
estimert til å ha blitt skutt 580 grågås og det er påbegynt
arbeid med ny forvaltningsplan for grågås.
Frøya kommune har utfordringer med at det er plassert mye
løsøregjenstander som kan oppfattes som skjemmende for
omgivelsene, mulighet for forurensing eller er til fare for
barn og dyr. Det er i 2013 sendt ut fire pålegg om opprydding. Fylkesmannen har bevilget midler til å bekjempe
min på Frøya. Mink er en uønsket art på Frøya, og gjør stor
skade på fuglebestanden. 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.

Teknisk
Type objekt/ulykke

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007

Brannindrende tiltak

1

3

2

2

Brann i bygning

5

1

6

4

4

4

2

Gress-/lyngbrann

3

3

3

3

4

2

1

Pipebrann

2

0

0

1

1

1

2

Annen brann

2

1

4

1

0

0

4

Annen assistanse

8

5

5

2

3

1

0

Akutt forurensning

0

1

3

2

1

0

1

Trafikkulykker

6

10

7

6

10

11

5

Unødig alarm

18

14

15

5

6

3

1

Falsk alarm

4

0

0

0

0

2

2

Bilbrann

1

4

2

2

0

1

2

Brann i fritidsbåt

1

1

0

0

1

2

0

Hjertestans

5

3

TOTALT

56

47

47

28

30

27

20

Tabellen viser antall utrykninger til ulike objekt / ulykker de siste sju år.
Statistikken for antall utrykninger viser at 2013 har vært et travelt år for

Frøya brann- og redningstjeneste.
Antall unødvendige alarmer har økt betydelig de siste årene, samt antall trafikkulykker og antall bygningsbranner.
I 2013 gikk brannvesenet inn i prosjektet «Mens vi venter
på ambulanse» som er et prosjekt i regi av Norsk Luftambulanse. Her har alle mannskaper gjennomgått et utvidet førstehjelpskurs over 16 timer. Mannskapet har nå tilgang på
hjertestarter og oksygen, samt en del materiell for å stoppe
blødninger. Frøya brannvesen er brukbart utrustet både når
det gjelder mannskap og materiell. Imidlertid er bilparken
som disponeres svært gammel. Brannvesenet har 2 biler
ved hovedstasjonen som er fra 1982 og 1986. De må derfor
betraktes som veteranbiler (30 år). I tillegg har brannvesenet en bil ved Nordskag brannstasjon fra 1984.

Nedenfor er det gitt en oversikt over antall saker som er
behandlet i 2013, og dette er sammenlignet med de 4-5
foregående årene:

Delingssaker:
Type deling
Boligtomter
inkl. justeringer
Hyttetomter
inkl. justeringer
Sjøhus og
næringstomter
inkl. justeringer
Andre delinger
TOTALT

07

08 09

10

11 12

13

35

27 48

23

64 37

74

33

41 34

53

41 25

11

36
42 33 30
---- ---- ---- ---104 110 115 106

16 31 22
14 13 11
135 106 118

Oppmåling:
Type saker
Oppmålingsforretninger
Målebrev
Matrikkelbrev

09

10

11

12

13

180
---------

95
67
28

170
10
100

120
13
140

131
0
115

Dispensasjonssaker:
Type saker
07 08
Ordinære
dispensasjonssaker 90 99
Klagesaker
14 22
TOTALT
104 121

09

10

11

12 13

66
8
74

80
10
90

53
11
64

58 51
8 3
66 54

Byggesøknader/tillatelser:
Type saker
Delegerte saker
Behandlet i
planutvalget
TOTALT

07 08
174 257

09 10 11 12 13
249 231 131 196 204

14
7
188 264

18
6 12 27 37
267 237 143 223 241

Fordeling av byggetillatelser på nybygg:
Type saker
Eneboliger
Rekkehus o.a.
Antall boligenheter
Hytter/fritidshus
Brygger/sjøhus/
rorbuer
Næringsbygg/
Forretningsbygg
Utleieleiligheter

07
14

08
16

09
15

10
14

11 12 13
11 16 54

12
16

7
17

13
15

0
21

0 18 5
9 14 25

6

27

25

25

8 21 67

3
6

10
1

9
1

11
7

1
1

5 19
1 1

I tillegg til ovenstående er det i 2013 stadfestet totalt 5
reguleringsplaner som gjelder en ny privat reguleringsplan, 3 endringer av private reguleringsplaner og en
endring av kommunal plan.
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Kultur

Kulturåret 2013
Kultur er så mangt og leser man i lokal presse utgjør stoff fra dette feltet en vesentlig del. Også i 2013 markerte flere frøyværinger seg utenfor kommunens grenser. Både Mary Daniese Adolfo, Thea Sæther og Dag Bertin Vie tok medaljer i NM
for Taekwondo, Mari Udtian med medalje i motorsport, Vera Bekken ble hentet til Byåsen og Tore Strømøy ble nominert til
«Gullruten». I tillegg ble Arvid Sletta belønnet med terningkast 5 i Adresseavisen for sin siste plate.
Det er ingen tvil om at det er idretten som samler de fleste aktive på Frøya. Våre lag og klubber aktiviserer godt over 800
barn og unge i ulike idrettsaktiviteter. Fotball og håndball er de største men i 2013 fikk vi et nytt tilskudd. Cheerleading
som er en av landets hurtigst voksene idretter har blitt et nytt og spennende innslag, spesielt blant tidligere uorganisert
ungdom.
Men Frøya har mer. Året åpnet med Havdur og Trondheimssolistene og deretter gikk det slag i slag. Musikaler både ved
Frøya Videregående skole og Sistranda skole, Ungdommens kulturmønstring, Frøyadagene, kongebesøk, Sommeråpent
på Siholmen, UtiHavet, Suladagene, Frøyaferstivalen, teaterforestillinger, Frøya Band Reunion pluss et utall andre mindre
arrangementer er med på å skape en aktiv fritid for den som ønsker det
Også 2013 ble preget av planlegging av nytt kulturhus og dette året ble det siste uten egen storstue.
Det er mange ildsjeler på Frøya og selv om noe blir hedret er det ikke mulig å nevne alle. Men de som bruker sin fritid på
andre er utrolig viktige for et lokalsamfunn. Så derfor: hurra for alle ildsjelene på Frøya.
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Kongeparet til Frøya
Deres Majesteter Kongen og Dronningen besøkte Frøya
4. juni 2013. Besøket omfattet kommunene Frøya, Hitra,
Osen, Roan, Åfjord og Bjugn.
På Frøya var havbrukseventyret og arbeidsinnvandring
den røde tråden. Kongeparet gikk i land på Nordskaget og
Innovamar, verdens største laksefabrikk, var arena for besøket. Etter velkomst med blomsterbarn og hornmusikk av
Sørburøy skolekorps m.fl., gikk Kongeparet gjennom folkemengden opp til martnadsplassen. Her fikk de møte bedrifter og gründere knyttet til havbruksnæringen, og fikk
også orientering om «Det blå innovasjonssenteret», som
skal bidra til å ta Frøya inn i framtida.
Ordfører Berit Flåmo understreket i sin velkomsttale Frøyas plass som havkommune og sentral aktør i utviklingen
av havnasjonen Norge. Kystbefolkningen har både naturgitte betingelser og innovasjonskraft. I sin tale trakk Kongen bl.a. fram virkeliggjøringen av havbrukseventyret, og
kommunens gode arbeid med integrering og inkludering.
Det kan gi utfordringer med folk fra mer enn 50 nasjoner.
Etter kulturinnslag var det omvisning i laksefabrikken Innovamar. Her ble det også anledning til å hilse på gründere
og nestorer, før omvising på det nye undervisningsfartøyet til Frøya videregående skole, «Fru Inger».
Om kvelden ble det arrangert en middag som oppsummerte den første dagen av besøket. Det hadde vært en vellykket dag.
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Økonomi

Drift 2013

Driftsregnskap - 2013 (hele tusen)			

Kommunens driftsinntekter og utgifter ekskl. renter fordeler seg slik på typer i beløp og prosentandel.
Inntektstype
Brukerbetalinger
Salgs-/leieinntekter
Refusjoner
Rammetilskudd
Øvrige tilskudd/overføringer
Skatter
SUM:

Regnskap 12
11 706
32 698
58 044
112 863
5 141
123 237
343 689

%
3,4
9,5
16,9
32,8
1,5
35,9
100,0

Regnskap 13
13 941
35 316
97 027
123 770
1 912
121 978
393 944

Utgiftstype
Lønnsutgifter
Sosiale utgifter
Varer/tjenester
Varer/tjenester/egenprod.
Overføringer
SUM:

Regnskap 12
173 183
36 889
52 349
19 098
27 407
308 926

%
56,1
11,9
16,9
6,2
8,9
100,0

Regnskap 13
183 283
42 790
59 140
23 075
32 091
340 379

Resultat:
Brutto driftsresultat
Netto driftsresultat (e. finans)
Sum avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindreforb (-)

Regnskap 12
-26 183 904
-25 548 720
10 467 945
-15 080 775

Avvik i kroner
-15 856 674
-16 882 171
26 926 339
10 044 168

Regnskap 13
-42 040 578
-42 430 891
37 394 284
-5 036 607

Lånegjeld i
mill. NOK.

Investeringer		
Tabellen nedenfor viser investeringer de siste 3 år og
hvordan investeringene er finansiert (hele tusen)

Brutto investeringsutgift
Utlån, aksjekjøp, avsetninger
Sum finansieringsbehov
Bruk av eksterne lån
Tilskudd og refusjoner
Egenkapital
Sum finansiering
Udekket finansiering
Udisp./overskudd i inv.rsk
Bto. inv.utgift i % av driftsinntekter
Egenkapital i % av finansbehov.

2009
44 421
19 569
-4 997
58 993
43 521
13 246
56 767
2 226
16
22

2010
58 046
11 830
-3 117
66 759
49 227
17 348
66 575
184
19
26

2011
71 526
16 274
-622
87 178
75 049
12 129
87 178
23
14

I følge fylkesmannen betraktes investeringsutgifter som overskrider 15 % av driftsinntektene som høye.
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2012
55 321
20 899
-3 280
72 940
59 817
14 867
74 684
-1 744
16
20

2013
247 940
64 899
-82 737
230 102
168 049
62 054
230 103
-0
63
27

Økonomi

Balanse 2013
Tall i hele tusen.
2011

2012

2013

455 977
8 585
37 817
10 153
308 544

497 744
9 528
48 373
10 216
340 948

725 958
10 570
74 076
16 574
360 552

30 630
8 935
123 185
45 323

39 246
8 972
133 235
121 936

39 935
793
145 967
131 500

1 029 149

1 210 198

1 505 926

-18 222
-13 907
-99 213
-22
-7 296
-89 393
-3 009

-21 834
-19 829
-98 339
-3 127
-15 081
-1 744
-99 490
-3 009

-25 295
-28 042
-107 347
-4 531
-5 037
-190 047
-3 009

-386 347
-363 229

-420 285
-462 560

-464 878
-597 086

-47 639
-872
-1 029 149

-63 792
-1 108
-1 210 198

-79 955
-700
-1 505 926

Eiendeler
Anleggsmidler:
Faste eiendommer og anlegg
Utstyr, maskiner og transportmidler
Utlån
Aksjer og andeler + pensjonsmidler 2002
Pensjonsmidler
Omløpsmidler:
Kortsiktige fordringer
Premieavvik
Aksjer og andeler
Sertifikater
Obligasjoner
Kasse- og bankinnskudd
Materialbeholdninger
Sum eiendeler:
Egenkapital og gjeld
Egenkapital:
Disposisjonsfond
Bundne driftsfond
Ubundne investeringsfond
Bundne investeringsfond
Regnskapsmessig mindreforbruk
Regnskapsmessig merforbruk
Regnskapsmessig merforbruk inv.regn.
Likviditetsreserve
Kapitalkonto
Endring regnskapsprinsipper drift
Gjeld
Langsiktig gjeld:
Ihendehaverobligasjonslån
Sertifikatlån
Pensjonsforpliktelser
Andre lån (inkl. pensjonsforpliktelser 2002)
Kortsiktig gjeld:
Kassakredittlån
Annen kortsiktig gjeld
Premieavvik
Sum egenkapital og gjeld:
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Frøya kommune på internett

HALTEN

FLESA

froya.kommune.no

https://www.facebook.com/pages/
Frøya-Kommune/236799186404212?fref=ts

SALØY

HORSØYENE

UTGIVER: Frøya kommune. Redaktør: Marit Wisløff Norborg. Design/førtrykk: Vinddang as, Mediehuset Hitra-Frøya www.vindfang.com. Foto: Ansatte i Frøya kommune, Siw Aina Strømøy og lokalavisa HITRA•FRØYA.

GIMSAN

ANSTEINEN
FINNVÆR FYR

NORDBUAN
KUNNA
LYNGØY
FROAN

Frøya kommune

SAUØY

7260 Sistranda • Tlf. 72 46 32 00 • Telefaks 72 46 32 01
postmottak@froya.kommune.no
www.froya.kommune.no

SØRBURØY

GJ

Æ

SI

RISØY
VÆRØY

N

G-

BO

GROGNA

GE

N

GJÆSINGEN

BOGØYVÆR
MAUSUNDVÆR

Fakta om Frøya kommune:
SULA

DEN

FJOR

SULS

NORDDYRØY

SVELLINGEN

SØRDYRØY
NESSET

UTTIAN

DYRVIK

SISTRANDA
FRØYHAVET

INNTIAN

FRØYA
MÅSØYVALEN

HAMARVIKA

NORDSKAGET
FLATVAL
DOLA
TITRAN

Frøyatunnelen
STORHALLAREN

RDEN

FRØYFJO

FRØYA
– Øyriket mot
storhavet

Folketall
01.01.14:
4.547
FROHAVET
Folkevekst:
41
Født:
48
Død:
50
Fødselsunderskudd:
-2
Netto innflytting:
48
Innflytting totalt:
260
Der av Innflytting fra utlandet: 119
Utflytting totalt:
212
Der av utflytting til utlandet: 38
Antall husstander:
1912
Landareal:
211 km2
Totalt oppdrettslokaliteter: 41
Fiskerimantall:
145

ÅRSRAPPORT
Virksomhet:
Sistranda
Periode: 2013

FRØYA KOMMUNE

1. Personell
Antall ansatte:
Antall årsverk:
Avgang i perioden.

45
37.78
Antall Antall
ansatte årsverk
2
200%
Antall Antall
ansatte årsverk
2
200%
Sykdom

Tilgang i perioden

Fravær, antall sykedager totalt i %:

Opplæring
Permisjon %
Annet
Merknad:
4 lærere i videreutdanning, utgjør til sammen 80% studiepermisjon. 3 var ferdige våren 2013.

OPPLÆRING/KURS:
OPPLÆRINGENS HOVEDINNHOLD

ANTALL
ANSATTE

ANTALL TIMER

Kompetansebevis i svømming
Kurs for rådgivere
Opplæring/kursing NY GIV lærere, avsluttes høst 2013

10
1
2

2
7,5
37,5

Master i norsk didaktikk, avsluttes vår 2014
Matematikk 1, avsluttes vår 2013

1
2

60 studiepoeng
30 studiepoeng

Rådgiver 2, avsluttes vår 2013

1

30 studiepoeng

Masteroppgave i skoleledelse, avsluttes vår 2013

1

120 studiepoeng

Midt-Norsk kompetansesenter

45

8

Bedre læringsmiljø

45

4

Kurs i matematikk
Kurs i norsk

3

7,5
7,5

Kurs i engelsk

7,5

Kurs i fysisk aktivitet

7,5

HMS:
HMS møter en gang pr.md. tillitsvalgte, verneombud og rektor deltar på møtene. Fast tema er
sykefravær/nærværsarbeid.

ANDRE AVVIK:
2. Materiell
TILGANG I PERIODEN (type)
Elevpc èr

VERDI/
KOST.
376.310

AVGANG I PERIODEN (type)

Avvik:

3. Økonomi
Total ramme:
FORMÅL
Konto (4 siffer)

NAVN
Sistranda skole
SFO

TOTAL
BUDSJETT
21572
459

FORBRUK

FORBRUK
I%

23291
595

(Beløp i 1000 kr)

Kommentarer:
Regnskapet viser at Sistranda skole har et totalt overforbruk på kr.1.855.378,Forklaring:
 Kjøp av elevpc´er kr 376.310,- feilbelastet Sistranda skole
 Pålegg om drift av naustprosjekt kr.103.622, Lønnskostnader i forbindelse med elever med spesielle behov
o Nødvendige tiltak: Kostnad på ekstra assistenter og
vernepleier/miljøarbeider/pedagog.

111
132




Andre kostnader alternative læringsarenaer kr. 103.000,-( også mht elever med
spesielle behov)
Investering, fornying av garderobe på småtrinnet var nødvendig, da den gamle var
totalt utslitt og ikke mulig å reparere mer på kr 57.000,-

4. Mål/måloppnåelse i 2013:
Større pc tetthet pr. elev.
Kompetanseheving mht handtering av utfordrende adferd/klasseledelse for alle ansatte.

5. Andre forhold
Er beskrevet i årsaker til overforbruk mht utfordringer som gir ekstra lønsskostnader.
Behov for endringer:
FORHOLD
Rekrutering av faglært personell
Læringsmiljø
Styrke pc tilgangen for elever og ansatte

BEHOV FOR ENDRINGER
Flere faglærte
Tilby alternativ læringsarena
Opprette flere ulike læringsarena
Innkjøp av et antall pc`er slik at skolen kan
komme opp på landsbasis mht pc tettheten.
Gammel PC park for lærere må fornyes.

Andre forhold av betydning:
Sistranda skole har restartet Naustprosjektet. Dette kom i gang høst 2012, tilbudet er viderført i skoleåret 2013
-2014.
Sistranda skole er med i prosjekt gjennom Nordpluss, der vi gjennom et samarbeid med de Baltiske landene
har utveksling av elever. Dette opplever vi som et positivt tiltak bla mht språk og kulturforståelse. I tillegg er
skolen også med i prosjektet gjennom Comenius, et program for samarbeid på tvers av landegrenser innenfor
EU.
Skolen er inne i et samarbeidsprosjekt med Midt-Norsk Kompetansesenter, bla kompetanseheving i personalet
på god handtering av utfordrende adferd.
Skolen er også med i et prosjekt med Læringsmiljøsenteret i arbeidet med mobbeproblematikken. Oppstart
høst 2013, avsluttes desember 2014.

Oppfølging
Følgende forhold i prioritert rekkefølge bør følges opp i neste periode:

PRI

FORHOLD

ANSVAR

1
2
3
4

Rekrutering av faglært lærere
Innkjøp av elev pc`er
Innkjøp av lærer pc´er
Holde fokus på nærværsarbeidet

Virksomhetsleder/inspektør
Virksomhetsleder
Virksomhetsleder
Virksomhetsleder/inspektør

6. Budsjett-/rammejustering.
Skolen har fått økt årsverk med 1 stilling fra januar 2014. Skolen trenger å oppgradere pc parken
for elevmaskiner og lærermaskiner. Garderobene på småtrinnet må byttes ut, de er utslitt og i

stykker, samt at det starter 36 skolestartere til høsten, som gjør at garderoben i tillegg må
utvides. Med 36 skolestartere fra høst 2014, må det gjøres et arbeid for å få plass til alle elevene
på småtrinnet. Dette gjelder også SFO.

7. Spesielle forhold
Skolen er praksisskole for HIST avdeling for lærerutdanning, HINT og HIT.
Skolen har i dag 35 minoritetsspråklige elever, fordelt på 12 ulike land.

8. Hovedinntrykk/konklusjon
Skolen fremstår som ny, da den var ferdig renovert, høst 2012. Alle rommene på
mellomtrinnet og på ungdomstrinnet er utstyrt med smartboard.
Sistranda skole har mange dyktige fagfolk, flere av lærerne tar videreutdanning innenfor
ulike fagfelt, også på mastergradnivå.
9. Hva mener du bør være med i kortversjonen?
Skolen har ei flott kantine og egen spesialromfløy. Kantinen er populær og tilbyr god og
sunn hverdagskost. Kantinen tilstreber å tilby et varmt måltid i uken.
Uteområdet på skolen er i ferd med å bli ferdigstilt, med ulike aktivitetsmuligheter.
Sistranda skole er en skole med mange dyktige fagfolk, flere av de ansatte har gjennomført
videreutdanning innenfor ulike fagfelt, også på mastergradnivå.
Fokusområdene er læringsmiljø og læringsresultater. Det legges stor vekt på tidlig innsats.
Sistranda skole er en MOT-skole og har en flott bukett med ungdommer som er med i
Ungdom med MOT.
Skolen har pr i dag 300 elever fordelt på 1. - 10.trinn.

10. Har dere bilder til kortversjonen?

ÅRSRAPPORT
Virksomhet:
Sørburøy barne- og ungdomsskole
Periode: 2013

FRØYA KOMMUNE

11. Personell
Antall ansatte:
Antall årsverk:
Avgang i perioden.

4
2,71
Antall Antall
ansatte årsverk
2
1,19
Antall Antall
ansatte årsverk
2
1,19
Sykdom
2,2%
Opplæring
Permisjon
Annet

Tilgang i perioden

Fravær, antall sykedager totalt i %:

Merknad:

OPPLÆRING/KURS:
OPPLÆRINGENS HOVEDINNHOLD

ANTALL
ANSATTE

ANTALL TIMER

Muntlig eksamensordning

1

1 dag

Engelsk i ungdomsskolen
Kartlegging av matematikkstrategier
Nettverksmøte i matematikknettverket

1
1
1

1 dag
1 dag
1 dag

Engelsk muntlig, planleggingsdag
Planleggingsdag om unge og digital samhandling/ ikt-systema våre
Textpilot

1
3
1

1 dag
1 dag
3 timar

HMS:

ANDRE AVVIK:
12. Materiell
TILGANG I PERIODEN (type)

VERDI/

AVGANG I PERIODEN (type)

KOST.
Brukt plastrobåt, båt nummer to for oss
Datamaskiner til elevene, kamera m.m.
Utstyr til naturfag og friluftsliv
Inventar til barnehage/småtrinn
Innbindingsutstyr for mapper og bøker

8.000,10.000,30.000,6.000,20.000,-

To maskiner fasa ut

Avvik:

13. Økonomi
Total ramme:
FORMÅL
Konto (4 siffer)

NAVN

Alle poster
Lønn og sosiale
utgifter

TOTAL
BUDSJETT
2066
1809

FORBRUK
1986
1593

FORBRUK
I%
96,1%
88,1%

(Beløp i 1000 kr)

Alt i alt et budsjettresultat som gjenspeiler at vi ikke overforbruker ressurser, og også bruker
det meste vi har tilgjengelig på læringsrelevant aktivitet.
Det er et underforbruk på lønn som så vidt jeg kan se av oversiktene underveis i året skyldes
tre ting:
- Sen utbetaling av vedtatte midler til tidlig innsats (rekker ikke å bruke opp timer helt
på slutten av året
- Fortsatt feil kalkulering av arbeidsgiveravgift for virksomheten ved budsjettlegging,
utgjør over 20.000,- årlig
- Tilsetting av nytt personale etter sommeren, som hadde lavere kvalifikasjoner og
lønnsnivå enn læreren som gikk ut. Justeringa i forhold til dette har ikke truffet
akkurat.

14. Mål/måloppnåelse i 2013

Det har vært en god prosess på mål og tiltak i styringsdokumentet “Kunnskapsløft Frøya”
gjennom året, fra målutvelgelse til styringsdialog og evaluering inn til et nytt skoleår.
Flere av målene går på tilpasset opplæring, leseferdighet og muntlig ferdighet. Opplæring i
studieteknikk og trening i mange ulike muntlige sjangrer er både inspirerende og gir
ferdigheter med overføringsverdi i mange fag.
I høsthalvåret har det vært mye fokus på matematikkstrategier på ulike nivå, regning i flere
fag og dessuten større designprosesser.
Elevgruppa nyter godt av langvarig satsing på læringsmiljø, som kommer til uttrykk både i å
støtte hverandre til gode prestasjoner faglig, felles leik og aktivitet i friminuttene, og et miljø
for musikk og idrett som forener fokus på trivsel og prestasjon. I høst rodde elevene i
mellom- og ungdomstrinn rundt Sørburøya, en rotur på ca. 1 mil.
En elev har tatt avsluttende eksamen i matematikk allerede i 8. klasse, og startet på faget på
videregående nivå. Også andre elever har hele fag som de følger på høyere nivå etter behov,
og vi har en elev som har startet med innføring i tysk i 7. klasse.
For dem som trenger ekstra støtte har vi dette året startet å bruke digital lesestue (a la
Grønskag) og programvaren Aski Raski. Vi har lagt på tidlig-innsats-potten fra skolen si
opprinnelige ramme, slik at vi har fire timer i uka for de minste med lesetrening,
begrepstrening og tallforståelse.
Av digitale læremidler vi er godt fornøyd med etter utprøving er Salaby for barnetrinnet, og
diverse læreprogram fra kunnskap.no, i flere fag og for alle nivå. Dette er nyttig supplement
til annen undervisning når læreren er avhengig av å skifte mellom hvilke grupper han/hun
kan gi oppmerksomhet.
Vi er kommet fram til gode systemer for dagsrutiner og arbeidsplansystemer.
Behov for endringer i målstruktur:
Rektor vurderer at noe av det viktigste vi kan gjøre læringsmessig sett i det følgende året er
å ha fokus på gode vurderingsrutiner i tråd med det som har vært vektlagt innenfor
vurdering for læring. Både nye og gamle elever og lærere trenger å få under huden en
sammenhengende praksis innen:
- Fastsetting av mål og kriterier for vurdering
- De daglige tilbakemeldingene fra faglærere
- Strukturelt arbeid rundt samtalerundene med elever, foreldre og personalet, for å
sikre at vi er konkrete nok i oppfølginga
- Innarbeiding av nye rutiner (arbeidsløypa, Vokal, Kvalitetslosen)

15. Andre forhold
Behov for endringer:
FORHOLD
Vernerunde, HMS-arbeid

Virksomhetsleders arbeidsforhold

BEHOV FOR ENDRINGER
Ta opp gjennom AMU om det ikke bør vurderes å
ha større verneområder, mer “proffe” og
frikjøpte verneombud og mer sentralisert fokus
på HMS-arbeidet i de mindre virksomhetene
Det bør gås gjennom hvilke forventninger det er
rimelig å ha til den personen som skal arbeide
som kombinert lærer, barne- og
ungdomsskolerektor og virksomhetsleder i
kommunen.
Transportopplegg/båtruter har også betydning
for dette.

Andre forhold av betydning:
Det virker positivt på oppvekstmiljøet at det er starta familiebarnehage som holder til i
skolens lokaler og uteområde deler av uka.
Vi opplever at det er lettere å få dialog med vaktmestertjenesten nå, og planlegge sammen
med dem.

Oppfølging
Følgende forhold i prioritert rekkefølge bør følges opp i neste periode:

PRI

FORHOLD

ANSVAR

1
2
3

Systematikk i vurdering for læring
Revurdere verneområde
Systematisere bruk av nye digitale systemer

Rektor
Rektor/AMU
Rektor, støttetjenestene

16. Budsjett-/rammejustering.

17. Spesielle forhold

18. Hovedinntrykk/konklusjon
Sørburøy skole er en virksomhet med stort trykk på læringsutbytte, høy grad av individuell
tilpasning og et godt og utviklende læringsmiljø.
Kommunen har nylig innført nytt styringssystem, og nye digitale systemer, samtidig som
skolen selv har utarbeidet hensiktsmessige rutiner og skaffet gode læringsressurser og
materiell.
Derfor ser rektor det nå som en prioritert oppgave å bruke systemene vi har godt, få
prinsipper i vurdering for læring under huden på alle i skolemiljøet og la nye rutiner sette seg
og utvikles gjennom bruk.
19. Hva mener du bør være med i kortversjonen?
Sørburøy skole har jobbet med veldig konkrete målsetninger gjennom året, og har blant
annet hatt fokus på ei rekke tiltak for å utvikle leseferdighet, muntlig ferdighet og
problemforståelse i matematikk på mange klassetrinn.
Et system med felles fokusområder og individuelle planer har gjort utviklingsarbeidet
konkret og målbart, og hensiktene tydelige også for elevene og foreldrene.
Praktiske arbeidsmetoder og fag har stått sentralt gjennom lang tid for å danne grunnlag for
et læringsmiljø med høyt læringstrykk og en kultur for at alle skal mestre og være med. Blant
annet ser vi stor verdi av korpsmiljøet, daglig fysisk aktivitet, satsing på friidrett, felles leik i
friminuttene, kunst og håndverk og drama.
Felles opplevelser som en konsert eller roturen rundt Sørburøya, en tur på ca. 10 km, viser
for fullt at alle er til nytte og at fellesskapet kan få til mye. En støttende og
prestasjonsorientert klassekultur kommer like mye til nytte i teoretiske disipliner som
foredrag, øvelekseprøver og skriftlige prosjekter.
I evalueringa er vi kommet fram til at det vil være naturlig å satse på skriftlig uttrykksevne
som fellesfokus i kommende periode, kombinert med veiledning i kreative prosesser som
kan ende i ulike typer produkter.
Vi ser også et behov for å arbeide videre med hvordan prinsippene i vurdering for læring skal
gjennomføres konkret av alle voksenpersoner i skolemiljøet. De enkelte tiltakene trenger tid
for å feste seg i praksis og spres til nye deltakere i skolesamfunnet. I tillegg ser vi at
innføringa av nye digitale ressurser både til administrative og pedagogiske formål krever tid
å bli kjent med og få i bruk slik de er tenkt for å komme best mulig til nytte.
20. Har dere bilder til kortversjonen?
Ja, men det kan være hensiktsmessig om det etterspørres bilder av et spesielt tema, slik at vi
ikke bruker masse tid på å velge ut bilder som ikke skal brukes til noe likevel.

ÅRSRAPPORT
Virksomhet:
Nabeita skole v/ virksomhetsleder Tove Karlsen
Periode: 2013

FRØYA KOMMUNE

21. Personell
Antall ansatte:
Antall årsverk:
Avgang i perioden.

13 (faste)
11,7
Antall Antall
ansatte årsverk
1
1
Antall Antall
ansatte årsverk
1
1
Sykdom
9,1%
Opplæring
Permisjon
Annet

Tilgang i perioden

Fravær, antall sykedager totalt i %:
Sykefraværet dette året har gått opp. Dette gjelder langtidsfravær.

Merknad:
Vi har et høyere langtidssykefravær enn vi har hatt tidligere. Det jobbes på vanlig måte gjennom tiltak i
IA-avtalen med dette og det fremgår ikke at dette fraværet er arbeidsplassrelatert.

OPPLÆRING/KURS:
OPPLÆRINGENS HOVEDINNHOLD

ANTALL
ANSATTE

ANTALL
TIMER

ADHD/ADD kurs
ADHD/ADD kurs
Møller kompetansesenter – barn med
hørselshemming
Tourettes kurs
Tourettes kurs
Leseopplæring mellomtrinn
Leseopplæring mellomtrinn
Leseopplæring mellomtrinn

Merete Nyhus
Lillian Ervik
Grethe K.Lund

Hel dag
Hel dag

Lillian Ervik
Merete Nyhus
Lise Måsøval
Roar Laingen
Rune Hoff

Hel dag
Hel dag
4 timer
«
«

24.4.2013.
24.4.2013
25.4.2013
25.4.2013
25.4.2013

Aski Raski

Anne G
Bottenvik
Ingvill Enoksen
Roar laingen

Hel dag

15.03.13

Hel dag
15
studiepoeng
40% stilling 6 dgr

15.03.13
høst

Aski Raski
Etterutdanning matematikk modul 1
videreutdanning - lesing
veksthus ledere

1
leder

23.-24.4.2013

vår

HMS:
HMS – gruppe sammen med Hamarvik barnehage. Vi har gjennomført 5 møter i 2013.
Vernerunder gjennomført.
Skoleområdet har høst 2013 vært en byggeplass. Dette har gått bra og vi ikke hatt noen uhell i den
forbindelse.
Medarbeiderundersøkelse gjennomført

ANDRE AVVIK:
22. Materiell
TILGANG I PERIODEN (type)

VERDI/
KOST.

datautstyr

AVGANG I PERIODEN (type)

90000

Avvik:

23. Økonomi
Total ramme:
regnskap

2300
6 692294
nabeita

Budsjett
ink
endring
6 675603

Avvik i NOK

-

16691

Forbruk i
%

Regnskap
hittil i år

100

6 692294

Budsjett
Inkl
endring
6 675603

budsjett

Forbruk i
%

6482512

100

(Beløp i 1000 kr)

Kommentarer:
Nabeita går ut med 100%.
Har kommentarer rundt overføringer som ikke er tilført virksomheten i 2013. Dette gjelder:
- Lønnsmidler i forhold til vikar for lærer som studerer (Støtte fra staten)
- Lærling lønnet av budsjett Nabeita uten at det ligger lønnsmidler til dette
- Overføring fra konto felles alle skoler – i forbindelse med at skolen skal dekke skyss til
svømming/idrettshall over eget budsjett
At disse midlene ikke har blitt overført budsjettet har svekket skolens totale ramme.
24. Mål/måloppnåelse i 2012
Økonomi: ok. ( Med tillegg av kommentar i feltet over.)
Personal: Sykefraværet høyere dette året. Gjelder langtidsfravær som ikke er relatert til
skolen som arbeidsplass. Medarbeiderundersøkelser viser at ansatte trives på jobb.
Forbedret resultat siden sist.

Ellers viser styringsdokumentet satsingsområdene våre. Elevresultatene har vært gode,
viser til nasjonale prøver 5. trinn.

25. Andre forhold
Behov for endringer:
FORHOLD

BEHOV FOR ENDRINGER

Leskur er nedslitt

Rives og bygges nytt. Vil også være på sin plass i
forhold til at resten av bygningen pusses opp.

Uteområdet på skoledel – må opprustes –

dvs få vekk overflatevann ved forlenging av
grøft

Andre forhold av betydning:

Vi går inn i en sammenslåingsprosess med barnehagen. Spennende og utviklende og det er her fokuset vil
ligge i resten av dette året.

Oppfølging
Følgende forhold i prioritert rekkefølge bør følges opp i neste periode:

PRI

FORHOLD

ANSVAR

1

Utvikling av innhold/organisering i forhold til
oppvekstsenter
Ute området – se forrige punkt.

virksomhetsleder

2

26. Budsjett-/rammejustering.
27. Spesielle forhold

28. Hovedinntrykk/konklusjon
Det er et stort trykk i personalgruppen i forhold til å forbedre de faglige resultatene til
elevene. Dette fører sakte men sikkert til fremgang. Vi ser frem mot at den nye
bygningsmassen er ferdig og det jobbes allerede med prosesser for å utvikle det nye
oppvekstsenteret. Det er fremdeles vanskelig å få tak i faglært personell ved sykefravær.
Dette slår særlig ut på langtidsfravær. Dette utløser mye arbeid i forhold til å få til et godt
nok tilbud til elvene. Personell flyttes i perioder, noe som også virker inn. Det må sies at
vi har et personell som er fleksible og som tar ansvar. Ellers hadde vi ikke fått dette til.

29. Hva mener du bør være med i kortversjonen?
Fellesskap er viktig

Siste fredag hver måned starter vi dagen med samlingsstund for hele skolen. Inne på ett av
klasserommene er det ryddet unna pulter, og det spilles rolig musikk mens elevene kommer
inn. En og en klasse kommer inn, og finner sine faste plasser. Rektor Tove og lærer Grethe
leder samlingsstundene, ofte med hjelp fra leder og nestleder i elevrådet, Frida og David.
Hver samlingsstund har ett eller flere tema, som vi snakker om, og det er gjerne innslag fra
noen av klassene. Tema så langt dette skoleåret har vært refleks, TV-aksjonen, advent,
læringsmiljøet, trafikk og skolevei og engelsk. Samlingsstundene er en rolig og hyggelig start
på dagen, samtidig som det styrker fellesskapsfølelsen blant elever og voksne. Vi opplever
også at tema det settes fokus på i klassene, gis en forsterket effekt når de løftes frem på
samlingsstundene. Vi kan også løfte frem enkeltelever eller grupper av elever når dette er
naturlig. Hver samlingsstund rundes gjerne av med felles sang hentet fra repertoaret til
skolekoret.

ÅRSRAPPORT
Virksomhet:
Mausund barnehage og skole
Periode: 2013

FRØYA KOMMUNE

30. Personell
Antall ansatte:
Antall årsverk:
Avgang i perioden.

9
7,5
Antall
Antall
ansatte
årsverk
1
Antall
Antall
ansatte
årsverk
2
Sykdom
1,5 %
Opplæring
Permisjon
Annet

Tilgang i perioden

Fravær, antall sykedager totalt i %:

Merknad:
En ansatt ut i fødselspermisjon fom våren -13

OPPLÆRING/KURS:
OPPLÆRINGENS HOVEDINNHOLD

ANTALL
ANSATTE

ANTALL TIMER
- DAGER

Visma fakturering

1

3t

Visma Flyt skole
Røroskonferansen
Eksamensforberedende kurs i matematikk

1
1
1

3t
2 dager
â 1 dag

Kurs i GeoGebra
Svømme- og livbergingskurs
Ungt entreprenørskap

1
1
2

â 1 dag
3t
â 1 dag

Fysisk aktivitet i skolen
Snorre Onstad kurs (matematikk)

2
1

â 1 dag
â 1 dag

KorArti (musikk/dans)

1

â 1 dag

Engelsk

1

â 1 dag

HMS:
4 meldte avvik i Kvalitetslosen
3 av avvikene går på bygningsmessige forhold (takskader), grunnet storm/uvær.

ANDRE AVVIK:
31. Materiell
TILGANG I PERIODEN (type)
Lekestativ + Huske (fuglerede)
Lekesofa
Laftesett
Dataskap
Elevbord, stoler + skap
Møbler personalrom

VERDI/
KOST.

AVGANG I PERIODEN (type)

24.600,9.600,28.000,8.500,15.000,31.000,-

Gamle lærerbøker
Div IKT utstyr
Pulter og elevstoler
Lekestativ bhg (Lekebil)
Gamle skap
Gamle møbler personalrom

Avvik:
32. Økonomi
Total ramme:
FORMÅL
Konto (4 siffer) NAVN

TOTAL
BUDSJETT

FORBRUK

FORBRUK
I%

2200.202.6
2200.202.7
2200.202.0
2200.202.12200.202.4
2200.202.

Salgsinntekter
Refusjoner
Lønn og sos. utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringsutgifter
Netto utgift skole/sfo

- 30 000
-89 713
3 724 916
471 955
90 713
4 167 871

- 332
-283 988
3 403 407
426 090
45 761
3 590 938

87

2200.201.6
2200.201.7
2200.201.0
2200.201.12200.201.4
2200.201.

Salgsinntekter
Refusjoner
Lønn og sos. Utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringsutgifter
Netto utgift barnehage

-56 600
-5 591
973 528
36 181
5 591
953 109

-134 815
-19 652
935 073
63 294
9 993
853 893

90

Netto skole og barnehage

5 121

4 445

87

(Beløp i 1000 kr)

Kommentarer:
 Virksomhetsleders lønn for våren 2013 er ikke belastet budsjettet på Mausund, men
kun Dyrøy, grunnet felles virksomhetsleder.
 I tillegg til sparte lønnsutgifter, skyldes deler av mindreforbruket ubrukte midler til
Mausund IL for leie av svømmehall.
 Ubrukte midler innen sfo, grunnet ingen sfo-barn.
 Økte salgsinntekter (flere barn enn budsjettert) i barnehagen.

33. Mål/måloppnåelse i 2013
Mausund skole:
 Alle lærere har god kompetanse på spesialmateriell og metodikk innenfor lesing, og
bruker det aktivt i undervisningen
 Alle lærere har god kompetanse på spesialmateriell innenfor regning og bruker det
aktivt i undervisningen
 Alle elever møter krav og faglige utfordringer ut i fra eget ståsted.
 Voksne og barn står sammen i utviklingen av sosial kompetanse
 Brukerorganene arbeider aktivt for å styrke samarbeidet hjem-skole
Mausund barnehage
 Ved utnyttelse av tilgjengelig materiell skal lesegleden/interessen for bøker økes.
 Alle barn skal være godt kjent med data som verktøy før skolestart.
 Barn skal bli mest mulig selvhjulpen på flest mulig områder.
 Barnet skal være best mulig rustet til å møte samfunnet når det går ut av barnehagen
 Rom for kompetanseutvikling hos voksne må skapes/utnyttes
 Øke foreldredeltakelsen i barnehagens tradisjoner
 Økt foreldremedvirkning i årsplansarbeidet.

MÅLOPPNÅELSE
Tilbakemeldinger fra styringsdialogen
Mausund skole:
 Hovedfokus på grunnleggende ferdigheter.
 Godt læringstrykk- og oppfølging av den enkelte elev.
 Teamarbeid er utfordrende på en fådelt skole- leder deltar som diskusjonspartner
ved behov
 Liten elevgruppe vanskeliggjør innlegging i Vokal.
 Kan bli bedre på å skape selvstendige elever.
 Bruk av IKT i læringsprosesseen er en utfordring- og vies derfor fokus
 Det er etablert et trygt og godt læringsmiljø.
 Eleven er i fokus- trivselsregler er prioritert.
 Aktivt elevråd.
 Lite eller ingen mobbing, har blitt vesentlig bedre siste par årene
 Godt fysisk læringsmiljø- god plass både ute og inne.
 Utfordringer løses på lavest mulig nivå
 SU er aktive- men det påpekes at politisk nivå er fraværende
 God nok kompetanseutvikling er utfordrende på en liten enhet.
Mausund barnehage
 Det jobbes etter en egen begrepsplan
 Egen «klubb» for skolestartere
 Få ansatte gir lite rom for refleksjon, men det jobbes bra.
 Det reflekteres godt på at dette også må ivaretas i en liten barnehage- og relasjonen
til skolemiljøet.
 Foreldredeltakelsen er til stede- og må tas vare på.

34. Andre forhold
Behov for endringer:
FORHOLD
Nedslitte gamle elevtoalett

VVS
Utvidelse av timetall i ungdomstrinn grunnet
innføring av valgfag

BEHOV FOR ENDRINGER
Stort behov for oppussing. De tre elevtoalettene
trenger sårt en ansiktsløfting. Fremstår i dag som
uhygienisk, kalde og utrivelige.
Anlegget er fra 1957. Det er nå behov for
utskifting av radiatorer i bygget.
Skoleskyssen må på sikt tilpasses dette.

Andre forhold av betydning
Behov for renovering av elevtoalettene er meldt siden 2009. Dette må nå prioriteres!

Oppfølging
Følgende forhold i prioritert rekkefølge bør følges opp i neste periode:

PRI

FORHOLD

ANSVAR

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Oppussing av elevtoalett
Sluttføring av utvendig arbeid (maling av vinduer m.m)
Skifting av radiatorer

Teknisk etat
Teknisk etat
Teknisk etat

35. Budsjett-/rammejustering.
Antall barn i Mausund barnehage varierer fra år til år. Det kan derfor bli behov for å justere
budsjettet i forhold til antall barn og personalbehov.

36. Spesielle forhold
37. Hovedinntrykk/konklusjon
Det har vært et godt år for virksomheten med for så vidt stor måloppnåelse. Dette ble også
bekreftet fra rådmannen via styringsdialogen som ble avholdt på høsten.
Enheten har fortsatt svært lavt sykefravær.
38. Hva mener du bør være med i kortversjonen?
39. Har dere bilder til kortversjonen?

Mausund 25.mars 2014

Turid Berget

ÅRSRAPPORT
Virksomhet:
Dyrøy oppvekstsenter
Periode: 2013

FRØYA KOMMUNE

40. Personell
Antall ansatte:
Antall årsverk:
Avgang i perioden.

9
7,5
Antall
Antall
ansatte
årsverk

Tilgang i perioden

Antall
Antall
ansatte
årsverk
1
0,8
Sykdom
7,4
Opplæring
Permisjon
Annet

Fravær, antall sykedager totalt i %:
Nærværsprosent: 93

Merknad:

OPPLÆRING/KURS:
OPPLÆRINGENS HOVEDINNHOLD

ANTALL
ANSATTE

ANTALL TIMER
- DAGER

Prosjekt bedre læringsmiljø

3

â 3 timer

Prosjekt bedre læringsmiljø - samling
Styrerseminar m/ Einar Øverenget
Veksthus for ledere

2
1
2

â 2 dager
Â 2 dager
Â 6 dager

Røroskonferansen
Snorre Onstad – matematikk

1
1

â 2 dager
â 1 dag

Norsk – orkdal

3

â 1 dag

Mobbing og samspill

3

Â 1 dag

Bravo leken (bhg)

3

Â 3 timer

HMS:
Fortsatt små tegn til mus på det nye kjøkkenet.
Avvik i kvalitetslosen fulgt opp.
Hms gruppa er kommet i aktivitet igjen.

ANDRE AVVIK:
Dårlig fungering på varmeanlegg, lave temperaturer i klasserom.
Utbedringer i forhold til fysisk miljø kun delvis iverksatt.

41. Materiell
TILGANG I PERIODEN (type)
Div læreverk
Nye garderober for elever på skolen

VERDI/
KOST.

AVGANG I PERIODEN (type)

5000
50000

Avvik:
42. Økonomi
Total ramme:
FORMÅL
Konto (4 siffer) NAVN

TOTAL
BUDSJETT

FORBRUK

FORBRUK
I%

1210.6
1210.7
1210.0
1210.11210.4
1210.202.211

Salgsinntekter
Refusjoner
Lønn og sos. Utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringsutgifter
Netto utgift skole/

-27
2314
168
27
2482

-319
2781
208
33
2701

-1181
120
123
122
109

1220.6
1220.7
1220.0
1220.11210.4
1220.201.226

Salgsinntekter
Refusjoner
Lønn og sos. Utgifter
Kjøp av varer og tjenester
Overføringsutgifter
Netto utgift barnehage/SFO

-221
-13
1322
82
13
1183

-356
-133
1627
97
18
1253

-161
-1023
123
118
138
106

Netto skole og barnehage

3665

3954

108

(Beløp i 1000 kr)

Kommentarer:
Barnehagen og skolen ses under ett:
Ligger -83 000,- budsjettert. Etterspurt om dette er riktig, men svar kom ikke.
Utvidelse av ped leder stilling 30% f.o.m. august: -54 000,Assistentstilling i skolen: 50 % f.o.m. august:
-73 000,Skyssutgifter til svømming/gym:
-28 000,Budsjett er ikke endret i henhold til lønnsoppgjør. Sum ??

43. Mål/måloppnåelse i 2013
Styringsdokumentet – er måla nådd?
Dyrøy skole
 Alle lærere skal ha god kjennskap til og bruker tilgjengelige digitale verktøy i
hverdagen
 Alle lærere har god kompetanse på metodikk innenfor lesing og bruker det aktivt i
undervisningen.
 Alle elever møter krav og forventninger ut ifra eget ståsted.
 Et læringsmiljø som er inkluderende, utviklende og trygt for alle.
 SU skal lage en strategiplan for samarbeid som skal innarbeides i et felles årshjul.
 Tydeliggjøring av voksenrollen slik at læringstrykket økes.
Dyrøy barnehage
 Voksne skal øke kunnskapen om hva som fremmer barns læring.
 Alle barn skal være godt kjent med data som verktøy før skolestart.
 Begrepsplan er innarbeidet og brukes i daglig arbeid.
 Bhg/skole samarbeidet skal utvikles for å best utnytte oppvekstsenterets muligheter.
 Barnet skal være best mulig rustet til å møte samfunnet når det går ut av
barnehagen.
 Tydeliggjøring av barnehagens pedagogiske plattform
Rådmannen hadde enkelte bemerkninger som er fulgt opp Dette gikk på tydelighet på
ledelse og tydeliggjøring av pedagogisk plattform. I tillegg til mer spissing av utfordringene
våre.

44. Andre forhold
Behov for endringer:
FORHOLD
Nedslitte gamle elevtoalett.

Gulvbelegg i alle rom
Barnehagen skulle vært lokalisert på et sted

Fyring i skolen
Lydisolering i barnehagen

BEHOV FOR ENDRINGER
Toalettene trenger veldig en oppgradering. Det er
gamle åpne løsninger og vi får tilbakemeldinger
om elever som vegrer seg for å gå på do i
skoletiden.
Gammelt slitt belegg. Vanskelig å vaske og holde
rent
Påbygg på eksisterende barnehage. Barnegruppa
delt i to pga plassmangel. Stort problem ved
fravær/sykdom. Den er heller ikke godkjent ihht
lovverk.
Gammelt anlegg, ofte kaldt i klasserommene.
Veldig mye klang i tak og vegger gjør ”vanlig
barneaktivitet” støyete og potensielt
hørselsskadelig

Andre forhold av betydning
Pga mus ble kjøkkenet tilhørende skolen totalrenovert i starten på året.
Oppvekstsenteret er i tillegg bevilget 1 000 000,- til oppgradering av bygget. Oppussing av
garderober for elever er gjennomført. Ellers ingen flere tiltak gjennomført.
Oppfølging
Følgende forhold i prioritert rekkefølge bør følges opp i neste periode:

PRI

FORHOLD

ANSVAR

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Samlokalisering av barnehagen
Oppgradering av elevtoaletter (påbegynt)
Nytt gulvbelegg

Teknisk
Teknisk
Teknisk

45. Budsjett-/rammejustering.
Fått tilbake 50 % assistent som «forsvant» sommeren 2012.
30 % ped leder tilført slik at mulighet for ansettelse i 100 % var mulig.

46. Spesielle forhold
Vi har en enavdelings barnehage som er lokalisert i to forskjellige ender av bygget. Dette gjør
oss ekstra sårbare i forhold til sykdom/fravær. Barnehagen er heller ikke godkjent etter
lovverket og drives derfor pr definisjon ulovlig.
Oppvekstsenteret gir oss en unik mulighet til samarbeid mellom barnehage og skole som vi
forsøker å utnytte best mulig.
Vi ble høsten 2013 med i et prosjekt om Bedre læringsmiljø i regi av UDIR. Dette gir oss god
kompetanseheving i forhold til mobbeproblematikk.
Virksomhetsleder var delt mellom Dyrøy og Mausund fra årets start t.o.m 31.07.13

47. Hovedinntrykk/konklusjon
Det har vært et godt år for virksomheten. Gjennom styringsdialogen fikk vi tilbakemeldinger
fra rådmannen på områder vi trengte å se nærmere på. Stabilt personale og forholdsmessig
lavt sykefravær er medvirkende til god måloppnåelse. Tilbakeføring av personal samt nytt
personal har gitt oss noe romsligere muligheter.
Spennende utviklingsprosjekter sørger for nyttig kompetanseutvikling og fellesskap i
personalgruppa.
48. Hva mener du bør være med i kortversjonen?
Dyrøy oppvekstsenteret ligger i naturskjønne omgivelser med utsikt mot Mausund og Sula,
med storhavet og Froan i nordøst. Oppvekstsenteret har for tiden 39 barn i alderen 1-12 år
fordelt på barnehage og barneskole. Vi har et flott uteområde og tilgang på lavvo i
gangavstand.

Et gammelt slitent bygg fikk endelig startet sin rehabilitering. Kjøkkenet ved skolen fikk seg
en skikkelig make over og fremstår i dag fristende og innbydende. Det er lyst, flott og blir
godt brukt, både av barnehagen og skolen.
49. Har dere bilder til kortversjonen?

Sted, dato
Dyrøy 27.03.14
Signatur.
Lars Christian Larsen

ÅRSRAPPORT
Virksomhet:
Nordskag oppvekstsenter
Periode: 2012

FRØYA KOMMUNE

50. Personell
Antall ansatte:
Antall årsverk:
Avgang i perioden.

17
13,4
Antall Antall
ansatte årsverk
1
1
Antall Antall
ansatte årsverk
1
1
Sykdom
5,7
Opplæring
Permisjon
Annet

Tilgang i perioden

Fravær, antall sykedager totalt i %:
Egenmelding: 0,8 %
Sykmelding 17-56 dg: 0,5 %
Sykmelding 56 dg: 3,1 %
Merknad:
Sykedager generelt i personalet er lavt.
Enheten har 1 stk. fra NAV som er på arbeidsutprøving.

OPPLÆRING/KURS:
OPPLÆRINGENS HOVEDINNHOLD

ANTALL
ANSATTE

ANTALL TIMER

Veksthus for ledere, 10 dager
LP-modellen
Minoritetsspråklige elever

2
5
10

150
37,5
30

Veiledet lesning
Bravo

2

15

Flerspråklig arbeid for førskolebarn

8

16

1

15

Positiv grensesetting
Medarbeiderskap

I tillegg har virksomheten 2 som er på desentralisert førskolelærerutdanning. De begynte i august
2012.
HMS:
HMS og arbeidsmiljø blir det arbeidet konturlig med ved Nordskag oppvekstsenter. Vi har en egen plan
for dette arbeidet. HMS er tema på flere personalmøter hvert år.
Vi har kjøpt inn en del ergonomisk utstyr etter ønske fra ansatte og jobbet en god del med
arbeidsstillinger.
Planlagt besøk av fysioterapeut ble ikke gjennomført. Det må gjøres i 2014.
Vernerunde ute ble gjennomført før årsskiftet, inne ble gjennomført etter jul.
Det har vært avholdt sosiale treff for å styrke samhold og trivsel.

ANDRE AVVIK:
51. Materiell
TILGANG I PERIODEN (type)
10 stk bærbare datamaskiner
1 stk smartboard
Inventar barnehagen, skap og sofa

VERDI/
KOST.

AVGANG I PERIODEN (type)

60.000
27.000
?

Avvik:
Ingen.
52. Økonomi
Total ramme:
FORMÅL
Konto (4 siffer)
1.210.202.214.0
1.210.215.214.0
1.220.201.225.0
1.210.202.214.1-4A
1.210.215.214.1-4A
1.220.201.225.1-4A
1.210.202.214.6-7
1.210.215.214.6-7
1.220.201.225.6-7

NAVN
Lønn inkl. sos.utg.

TOTAL
BUDSJETT

FORBRUK

FORBRUK
I%

7.297.158

7.386.363 101

86.205

Kjøp av varer og
tjenester

554.905

713.073 129

-158.168

Salgsinntekter og
refusjoner

983.314

1.271.698 129

-288.384

Kommentarer:
Oppvekstsenteret sett under ett har brukt 99% av opprinnelig budsjetterte midler for
fjoråret. Grunnskolen har et merforbruk på kr. 276 075. Noe av dette skyldes manglende
oppdeling av lønnsmidler. En del av lønnsmidlene som er ført på grunnskole, skulle ha
vært ført som lønnsutgifter på førskole/barnehage.
Barnehagen har et overskudd på 263 000. Når så skolefritidstilbud og styrket tilbud til
førskolebarn til sammen går i pluss med kr 54 064, blir samlet overskudd for 2013 på kr
41 011.
53. Mål/måloppnåelse i 2013
Det vises til Kunnskapsløft Frøya og vedlegg til rapport for mer utfyllende opplysninger.
En del av planlagte investeringer i teknisk utstyr er gjennomført, men fremdeles må det
skaffes til veie utstyr innen IKT både for skole og barnehage. Også maskinparken,
fotoutstyr og nettbrett må det investeres mer i. Vi har derved mange investeringer som
må prioriteres i 2014.
54. Andre forhold
Det er stor andel fremmedspråklige i barnehagen, en del i skolen.
Utbygging av skolen og barnehagen er høyst nødvendig da bygget er nedslitt og sprengt
kapasitetsmessig.

Behov for endringer:
FORHOLD
Mange fremmedspråklige og barn med spesielle
behov i skolen.
Mange fremmedspråklige i barnehagen, meget
høy andel.

BEHOV FOR ENDRINGER
Ressursfordelingsmodellen bør iverksettes for å
bedre den økonomiske situasjonen ved skolen.
Sikre norske barn plass for å få et mer
stimulerende språkmiljø.
Kursing av ansatte i både skole og barnehage i
forbindelse med fremmedspråklige.

Andre forhold av betydning:
2013 har vært preget av mye skifte i ledelsen ved oppvekstsenteret. To virksomhetslederskifte i løpet av
høsthalvåret har ikke bidratt til optimal stabilitet og kontinuitet i ledelsen av senteret. Denne noe uheldige
bemanningssituasjonen har resultert i en stekt ”belastet” mannskap – som har strukket seg langt for å få det
beste ut av arbeidssituasjonen og det daglige virke. Ansatte i skole og barnehage har stått sammen og funnet
gode løsninger i en heller vanskelig hverdag - for å sikre elever og barn et best mulig faglig utbytte og en
arbeidssituasjon til å leve med.

Oppfølging
Følgende forhold i prioritert rekkefølge bør følges opp i neste periode:

PRI

FORHOLD

ANSVAR

1
2
3

Ressursfordelingsmodellen
Kompetanseheving

Virksomhetsleder
Virksomhetsleder

55. Budsjett-/rammejustering.
Ønskelig at ressursfordelingsmodellen effektureres.
Ønskelig at det settes av midler til utstyr i forbindelse med utbygging.
Ønskelig at vi har en felles pott i Frøya kommune for å sette fokus på kompetanseløft i
barnehagen.
56. Spesielle forhold
Utbygging og andel fremmedspråklige.
57. Hovedinntrykk/konklusjon
Vi er et oppvekstsenter i vekst og med store utfordringer språkmessig.
58. Hva mener du bør være med i kortversjonen?
Nordskag oppvekstsenter har jobbet mye med begrepsplanen for å sikre et begrepsmessig
fundament for ungene ved senteret. Vi vektlegger et stimulerende språkmiljø, noe som
gjennomsyrer vår planlegging og hverdag. Målsetningene våre er å skape en lærende
organisasjon hvor alle har tilhørighet og trives. Motivasjon og utviklende samspill er
viktige nøkkelord i den forbindelse. Hovedmålet vårt er å sikre at alle unger er i sin egen
flytsone og jobben vår er å tilrettelegge for det – i alt vi gjør. Vi er stolte av vårt mannskap,
samtidig som vi kontinuerlig ser på muligheter til forbedring.
Både skolen og barnehagen har utviklet begrepskasser som tar utgangspunkt i
begrepsplanen. Disse kassene inneholder mye forskjellig utstyr og læremateriell som vi

bruker i det pedagogiske arbeidet. Her kan du finne lesebøker, konkretiseringsmateriell,
musikkutstyr, spill, leker og annet som ungene kan bruke i sitt arbeid.
Vi videreutvikler denne metoden til også å omfatte matematikk.
59. Har dere bilder til kortversjonen?
Begrepsarbeid, lekegrupper:

Førskolegruppa:

Små lekegrupper:

Begrepsarbeid:

Mattedag i skolen:

De store leser egenproduserte bøker for 1. klasse:

Telysjakten:

Vedlegg til årsrapport 2013.
1. Beskrivelse av virksomhet:
Oppvekstsenteret er en fådelt skole med SFO og 2 avd bhg.
32 barn på bhg med 7,2 årsverk, 40 barn på skolen fordelt på 6,2 årsverk.
Adm, ressursen er på 1,2 årsverk
Vi har to Friluftsområder vi kan bruke. LAVVOOMRÅDET VÅRT ER I BRUK 1-2 DAGer i uka.
Vi har som satsningsområde på lesing, språk og begrepsutvikling.
Vi vektlegger og jobber kontinuerlig med personlig utvikling og det viser seg i personalet som viser stor
endringsvilje og er veldig løsningsorienterte. Vi har jobbet med våre styrker og svakheter som en del i denne
utviklingen.
Fra brukerne får vi positive muntlige tilbakemeldinger på det arbeidet vi gjør. Disse får vi både daglig og i
foreldre-/kontaktmøter. Brukerundersøkelsen ble nesten ikke besvart, pga av at den ikke var på Engelsk var
størstedelen av våre brukere fratatt muligheten til å svare.
I den siste elevundersøkelsen (fra skoleåret 2011/2012) skårer vi høyt med et gjennomsnitt på 4,0 der 5 er
høyest. På det fysiske læringsmiljøet skårer vi bare 2,53 og det forklarer vel seg selv.
Vi har hele tiden fokus på at alle skal ha det bra 
2. Nåsituasjon:
2 Ped.ledere på dispensasjon og 2 er under utdanning som barnehagelærere.
2 Ufaglærte lærere
På bhg er det 32 barn og av disse er 17 Minortetsspråklige barn. I dag har vi 11 skolestartere på storbarnsavd og
8 av de er minoritetsspråklige ( 3 Bulgaria, 3 Litauen og 2 Polen) De 3 andre har enten mor eller far fra et annet
land (Bulgaria, Estland og Filipinene) Ingen er helt Norske.

Andel minoritetsbarn på skolen er 10 stk.
Økonomisk:
Virksomheten har en del store investeringer som bør gjennomføres for at det faglige tilbudet til barna
skal være optimalt. Dette gjelder spesielt med tanke på IKT, både bhg og skolen. Dette gjelder
maskinparken, nettbrett, fotoutstyr, dette er ferdigheter vi må vektlegge for å tilpasse oss dagens
samfunn som fordrer at vi skal ”henge med” utviklingen.
-

En god del av inventaret burde vært skiftet ut, men pga utbyggingsplanene har de største investeringene
vært satt på vent de siste årene. (Skap, bord, stoler, pulter osv) Dette må sees i sammenheng med
utbyggingen.

-

Ang. våre alternative læringsarenaer trenger vi å skysse barna til våre arenaer, til kulturelle
arrangementer, bli kjent med og glad i øya vi bor på, ikke minst til gym/svømmetilbud. Vi har ikke egne
midler til reisekostnader og den geografiske avstanden til sentrum gjør at vi har større kostnader enn
sentrale enheter.

-

Det trengs investering i bøker, bøkene på bhg slites fort og vi skal konkurrere om barnas
oppmerksomhet og stimulering til leseglede og leseferdigheter, noe som fordrer at vi har et allsidig og
stimulerende utvalg. Ikke minst med tanke på minoritetsspråklige.

Tilbakemeldingen fra brukerne
Formannskapet var på befaring 22.10.13 og så hvordan forholdene er på senteret.
Nettilgangen må utbedres for at senteret skal kunne få et stabilt godtfungerende nett. Kommunestyret har
bevilget penger til en kabel fra Salmar og opp til senteret. Denne er etterspurt flere ganger - uten resultat.
3. Utfordringer:
BREDBÅND
-

Oppgradering IKT

-

Skyss

-

Inventar og bøker

-

Minoritetsspråklige

-

Rekruttering (Vanskelig å få utdannete lærer. Det oppfattes som langt fra kommunesenteret for de som
ikke er kjent her)

-

Parkering

-

Sikkerhet. Inngjerding av området når byggeperioden er over.

Vi står foran en utbygging som vil medføre ekstra utgifter, ikke bare nybygg, men ombygging av eksisterende
bygg, flytting av begge avdelingene i byggeperioden, utstyr og inventar i det nye påbygget. (strøm, leie, flytting
av brakker, tilrettelegging i det gamle huset vi skal være i mellomtiden osv.)
Utvidet/ny parkeringsplass. Hvor skal lærerne parkere i byggeperioden? Der vi parkerer i dag skal det nye
bygget stå.
Minortetsspråklige barn og elever er økende, morsmålopplæring er veldig viktig for innlæring av et andrespråk,
og de grunnleggende ferdighetene hos barnet er avhengig av forståelse.
Et minoritetsspråklig barn har behov for tett voksenoppfølging, mye konkretisering og et tilpasset
opplæringsopplegg. Økonomisk betyr det: midler til innkjøp og høyere voksentetthet. Vi trenger innkjøp av
bøker på morsmål.
Dette vil også gi store konsekvenser på skolesiden til neste høst, med så mange flere enn de vi har i dag, som
trenger ekstra tilrettelegging
Senteret begynner å bli gammelt og utslitt, vinduer lekker, dører som det blåser igjennom.
4. Prioriterte tiltak drift:
Økt voksentetthet
Dette må sees i sammenheng med utbygging/utvidet avdelinger og andel minoritetsspråklige.

-

Innkjøp pc

På hele senteret er det nesten ikke pc som virker, eller kan brukes opp mot nett. Vi ser for oss et innkjøp på
10 pc hvert år fremmover for å holde pc parken up to date hele tiden.
Innkjøp utstyr, bøker andre læremidler. Kursing av personalet
5. Prioriterte tiltak investeringer:
Utbygging
-

Desentralisert lærerutdanning (Enklere å rekruttere lokale krefter)

ÅRSRAPPORT
Virksomhet:
Nesset barnehage
Periode: 2013

FRØYA KOMMUNE

60. Personell
Antall ansatte:
Antall årsverk:
Avgang i perioden.
Vår VTA-ansatte sluttet hos oss ved årsskiftet 2013-14 (ett års permisjon i første
omgang)
Tilgang i perioden

19
15,1
Antall Antall
ansatte årsverk

Fravær, antall sykedager totalt i %:
14,3 %
Høyt fravær, men føler vi har gode dialoger og ikke noe er direkte
arbeidsmiljørelatert. Muskel-skjelett plager, kroniske lidelser, operasjoner etc
Merknad:

Sykdom
Opplæring
Permisjon
Annet

Antall Antall
ansatte årsverk

OPPLÆRING/KURS:
OPPLÆRINGENS HOVEDINNHOLD
Kurs i språkleken BRAVO, klokka 17-21.00 05.03.13

ANTALL
ANSATTE

ANTALL TIMER

Ca 15

4

Kurs Barn og Mobbing / de voksnes rolle (Nuria Moe), 08.03.13
Kurs NAFO – Flerspråklige barn 24.01.13
Kurs i ASK – 25.04.13

12
6
3

1 dag
1 dag
1 dag

Røroskonferansen, til barn og unges beste – 1.-2.10.13

1

2 dager

Kurs – «Du och jag, Alfred» om voksenrollen i bhg, 29.11.13

13

1 dag

Likestilling og likeverd, 28.05.13

3

1 dag

Styrerseminar m Einar Øverenget – tema etikk, Orkdal-øy 28.-30.1.13
Kurs i ergonomi m Rune Strømøy fra Bedriftshelsa (nov-13)

1
11

2 dager
2

HMS:
 Det er utfylt 4 skjema for registrering av skader i barnehagen (på barn) – ett av disse ble sendt
til legevakt.
 HMS-gruppa: 6 møter - fungerer fint
 Vernerunde gjennomført 08.04.13. Noen saker er lukket, andre gjenstår. Har god
kommunikasjon med teknisk.
 Gjennomførte medarbeidersamtaler med alle faste ansatte, unntatt en sykmeldt ansatt, i løpet
av våren.
 Gjennomførte brukerundersøkelse med 83 % svar. Total score ble 5,3 (av 6 mulige)
 Innvilget søknader til NAV om tilretteleggingstilskudd for flere ansatte pga ulike utfordringer
 Gjennomført medarbeiderundersøkelse med 100 % svar – total score ble 4,9 (av 6 mulige)

ANDRE AVVIK:
61. Materiell
TILGANG I PERIODEN (type)

VERDI/
KOST.

4 Ipader
2 kontorstoler
barnestoler
Lave bord
Støyskjerming (midler fra NAV)

AVGANG I PERIODEN (type)

barnestoler

Avvik / merknad:
Ikke et avvik, men vi ser generelt at barnehagen begynner å bli slitt og at vi ikke lenger greier
å vedlikeholde huset like godt som før, samt at inventaret begynner å bli slitt og utdatert.
Hardere bruk nå når det er flere barn – dette gjelder også uteområdet. Vi forsøker etter
beste evne å skifte ut gammelt med nytt.

62. Økonomi
Total ramme:
FORMÅL
NAVN
Inntekter
Utgifter
SUM

TOTAL
BUDSJETT
-1.635.273,8.330.132,-

FORBRUK
-2.696.587,8.965.108,-

FORBRUK
I%
165 %
108 %
94 %

Kommentarer:
Forbruk på totalt 94 % av budsjettet. Er fornøyd med dette, da jeg var særs tilbakeholden på
nyåret med nytt regnskapssystem og vi ikke fikk oversikt før langt utpå året.
Flere storbarns barn enn budsjettert gjør at foreldrebetaling blir større. Har også mottatt
refusjoner fra NAV på fødselspermisjon, sykelønn og for søknader på tilrettelegginger, og fra
skoler i forhold til studenter – begge disse har ikke vært budsjettert.
63. Mål/måloppnåelse i 2013
Vi har jobbet godt i 2013 opp mot de mål vi hadde satt oss i vårt styringsdokument og i
barnehagens årsplan for øvrig. Språkgrupper er igangsatt, men vi ser ennå at vi har
utviklingspotensial her. Vi vil i 2014 innføre morsmålsgruppe for våre tyske barn, da vi er så
heldige å ha en tysk ansatt. Vi håper også å få til noe lignende for våre litauiske barn fra
høsten 2014.
Det jobbes jevnt og godt med sosial kompetanse og Mitt valg er i bruk på hele barnehagen i
likhet med følelsesskolen. Dette er gode hjelpemidler for personalet, og vi ser at det har god
funksjon. Høsten 2013 var en «tøff» høst på flere avdelinger, men vi opplever at godt fokus
på sosial kompetanse i høst bærer frukter nå på nyåret (2014), og spesielt på den ene
avdelingen vår.

Vi har i 2013 hatt to foreldremøter der vi har benyttet oss av rollespill som virkemiddel.
Dette har vi fått gode tilbakemeldinger på, og er noe vi vil fortsette å satse på. Vi synes det
er flott å kunne reflektere sammen med foreldregruppa på forskjellige tema som opptar oss
alle og som går på det å stå i voksenrollen.
I personalgruppa har vi startet et utviklingsprosjekt med fokus på voksenrollen – vi jobber
med utvikling av oss selv, refleksjoner omkring egen praksis og hvorfor vi er her. Vi skal finne
fram til flere felles rutiner og grenser og legge felles innhold i en del begrep som er viktige
for oss.
64. Andre forhold
Behov for endringer:
FORHOLD

BEHOV FOR ENDRINGER

Andre forhold av betydning:

Oppfølging
Følgende forhold i prioritert rekkefølge bør følges opp i neste periode:

PRI

FORHOLD

ANSVAR

65. Budsjett-/rammejustering.
Justerte budsjettet i forhold til tidlig innsats-midler.

66. Spesielle forhold
I februar fikk barnehagene og barnehagebarna sykkelhjelmer i gave fra Anders Espnes på
Bruke – dette setter vi utrolig stor pris på! 
Har enkeltvedtak på ett barn med funksjonshemminger – har vernepleier ansatt opp mot
denne jobben. Får kjempegode tilbakemeldinger på jobben som gjøres bl.a. fra Trondsletten,
Tambartun.
Vi hadde på våren hærverk på den nye hytta vår og dette ble anmeldt til politiet, og ble
videreført til konfliktrådet. Saken er ordnet opp i og alle parter er nå fornøyde. Godt å
oppleve hvor godt konfliktrådet fungerer.
Vi har et utmerket godt samarbeid med Nils Gunnar Larsen på fryseriet, der vi føler oss
utrolig godt mottatt hver gang vi kommer. Vi fikk i 2013 låne lokaler gratis for å arrangere
bl.a. julenonsen vår mot at vi kom dit på lucia – kun en vinn-vinn situasjon for oss 
Vi har via en forelder i barnehagen fått sponset laks fra Salmar til middag for barna noen
ganger – dette er noe vi setter utrolig stor pris på.

Vi startet opp med kjøp av tjenester fra kulturskolen høsten 2013, og ønsker etter hvert å
profilere oss mot å være en barnehage med mer sang og musikk / kulturelt innhold. Dette
fordi vi mener det er viktig at ikke alle barnehagene på Frøya blir like, men har mer hvert
vårt fokus slik at vi kan utvikle oss til å bli mer små «ressurssenter» for hverandre. Vi ser at
det er viktig at vi greier å verdsette hverandre (barnehagene) mer, og ikke nødvendigvis bli
like gode på alt.
Høsten 2013 hadde kulturskolen en del arbeid direkte ute i barnegruppene våre, men vi ser
at vi etter hvert også ønsker de mer inn i forhold til kompetanseheving av personalet.
67. Hovedinntrykk/konklusjon
68. Hva mener du bør være med i kortversjonen?
69. Har dere bilder til kortversjonen?

Nesset 02.04.14
Rita Tangen

ÅRSRAPPORT FOR FRØYA KOMMUNE
Virksomhet: Hamarvik Barnehage
Periode: 2013

FRØYA KOMMUNE
Ann Karin Fredagsvik

70. Personell
Vi har hatt en tilgang – med at vi fikk en lærling fra 1. juni
10,2 årsverk har vært fast
2 stk ped ledere på dispensasjon i 2013- er under utdanning

Antall
ansatte

13
Antall
ansatte

Totalt sykefravær i 2013 var : 12,8%. Vi har hatt en nedgang siden i
fjor, men likevel høyt. Har hatt en langtidssykemelding i perioden

Antall
årsverk

10,2
Antall
årsverk

Sykdom
Opplæring
Permisjon

egenmeldt
sm 1-8 dag – 4,5 %
sm 1-16 dg - 2,7 %
sm 17-56 - 2,6 %
sm 56 dg og mer - 3,1 %
i tillegg så har vi hatt 2 ansatte på studiepermisjoner gjennom året.
Ser også at det kan bli mye fravær på enkelte med syke barn også,
slik at det kan bli mye ustabilitet på enkelte avdelinger.

Annet

Merknad:

Jeg ser at vi har hatt et høyere fravær på egenmelding en tidligere. Men vi har
samtidig også en del sykemelding i perioder.
Har noen med gjentakende fravær, som det stilles spørsmål med, og som de må ta
tak og gjøre noe med selv ang behandling og holdninger.
Merker meg at ansatte er mer slitne i perioder med fravær, da vi ikke har mulighet til
å sette inn vikar på alt fravær og det medfører ringvirkninger.
Kan stille seg spørsmål ved om sykefraværet har en sammenheng med det fysiske
miljøet også.
Etter medarbeidersamtaler og ansatte undersøkelse har jeg ikke noe inntrykk
arbeidsmiljøet er dårlig.vi scorer bra på trivsel.

OPPLÆRING/KURS:
OPPLÆRINGENS HOVEDINNHOLD

ANTALL
ANSATTE

Kurs Møller Kompetansesenter 5-6 febr

1

ANTALL
TIMER pr
pers
12..0

Språkkurs Dronning Maud 24 jan
Plan leggingsdag 8.03 - voksenrollen
Styrersemiar Orkdal / Øy – høst - Bergen
tverrfaglig konferanse Røros 2-3.10
planleggingsdag 13 nov
Kurs ergonomi ved Bedriftshelsa 11.11
IA kurs-personalmøte 11.11
Bravo kurs – april _ Frøya alle bhg
Bravo kurs I Tr heim - sept
Røriskurs – Hitra – okt
Foreldrekurs – Mitt valg
Instruktørkurs – veiledning lærlinger 1 og 2

3
8
1
1
13
12
13
10
1
7
8
1

6,0
6,0
15,0
15.0
6,0
18
13
3.0
6.0
3,0
2,0
12,0

HMS:
Hms avvik i 2013
Hms møter i perioden
Møter/ turer på tvers
Gjennomført medarbeidersamtaler med alle ansatte høsten 13

7
5
3
12 stk

Jeg ser at det meste som meldes er på ulykker barn, i en og annen sammenheng i
lek, sykkelvelt, slår hode/ tenner

ANDRE AVVIK:
Mange avvik som går på det fysiske miljøet har vi tatt direkte med vaktmester og er
blitt fulgt opp.

71. Materiell
TILGANG I PERIODEN (type)
Har ikke hatt store innkjøp ang
inventar / ikt med mer i perioden,
med tanke på nybygg i 2014
Avvik:

Verdi /
kostnad

AVGANG I PERIODEN (type)

2. Økonomi
FORMÅL
Ansvar og
funksjon

2700.

NAVN

Totalt budsjett-forbruk

2700.201 Førskole
2700.211 Styrket tilbud til førskolebarn

TOTAL FORBRuK
BUDSJETT regnskap
m/
endringer)
4 588 851
4406792

FORBR
UK I %

96

4 203 967

4 311 721

103

215 130

95621

44

Kommentar :
Totalt for hele barnehagen, så går vi i pluss.
Når jeg skal skille ut tall, så ser jeg at grunnen til at vi går i pluss, er at vi ikke har
brukt hele ramma som vi hadde på 211
Vi vet at vi i i løpet av året har hatt en del vikar utgifter, men at dette har vi dekket inn
med refusjoner både når det gjelder fødselspenger og refusjon sykelønn, men vikar
uten refusjon dekkes med de midler vi har.
Vi har også brukt en del på forbruk som har vært nødvendig, men at i totalen dekkes
det opp, da det utjevner seg mellom poster i pluss – minus
Når det gjelder inntekter på foreldrebetaling, så har vi et avvik, som skyldes
søskenmoderasjoner og delvis manglende foreldrebetaling som er gått til inkasso
Men totalt har vi greid oss innenfor ramma, men på en annen side så ser vi at vi ikke
har muligheter til større innkjøp, da det meste går til lønn og forbruksartikler

3.Mål
(Hvis din virksomhet har utarbeidet mål – beskriv
måloppnåelse.
Se egen rapport Kvalitetsdokument Frøya -oppvekst – har vært oppe til politisk
behandling.
Rapport finnes hos kommunalsjef for oppvekst.
Barnehagen har arbeidet med overordna mål med bl.a barns språkutvikling og sosial
kompetanse for å styrke barna mot skolestart, og foreldresamarbeid d og
Samarbeidsutvalg.
Tidlig innsats – her har vi styrket enkelte avdelinger, som har fått en 20-30% ekstra
voksenressurs en gitt tid gjennom året.
Gjennomførte i mai 13 en forstilling med barn og voksne, der foreldrene stod for
arrangementet, ser at dette gir et løft ang samarbeid. Forestillingen var basert på en
del tema som avdelingene hadde jobbet med

Og det vil vi bidra med til neste år også.

4.Oppfølging
Følgende forhold i prioritert rekkefølge bør følges opp i neste periode:
PRI FORHOLD
1
Oppfølging av sykefraværet og enkelt personer,
da noen har et høyere fravær enn andre
2
Følge opp ansettelser, få ansatt med rett
kompetanse vi har bruk for – hindre gjennomtrekk.
3
Fornye noe utstyr, pcer , inventar, leker som
trengs til ny barnehage.

ANSVAR
virksomhetsleder
virksomhetsleder
virksomhetsleder,

5.Budsjett-/rammejustering.
Vi har ikke hatt behov for justering i 2013, da vi er blitt tilført tidlig innsatsmidler for
å styrke arbeidet med rundt barn
Rammen for 2014 er økt med tanke på utvidelse av barnehagen i nytt bygg, når
det gjelder lønn og forbruk. Men vet ikke om det er helt reelle tall som ligger til
grunn.

6.Spesielle forhold
Det spesielle for barnehagen i 2013, er at vi har vært inne i en prosess med nytt
Barnehagebygg, og spenning når det blir innflyttingsklart.
Etter å ha vært i et gammelt bygg som er tæret av tidens tann, så ser vi frem til
Nye og flotte arbeidslokaler og utearealer, som kan ha effekt på trivsel og
sykefravær blant både barn og ansatte
Vi har erfart en del gjennomtrekk av stillinger, spesielt på ped leder nivå, og
håper at det kan stabilisere seg i ny barnehage, med større fagmiljø og nye flotte
arbeidslokaler.

7. Hovedinntrykk/konklusjon
Vi har hatt et ordinært barnehageår, der vi har fått stort sett gjennomført det vi har
planlagt når forutsetningene har vært på plass. Vi har jobbet mer med tema på
tvers i barnehagen- Kardemommeby- i samarbeidet med barn og foreldre som vi
vil bringe med oss inni 2014 også.
Vi får gode tilbakemeldinger gjennom brukerundersøkelsen og ansatte
undersøkelsen. Men selvsagt er det ting å ta tak i , som vi må bli bedre på. Og vi
har scoret lavt på det fysiske miljøet både inne og ute i flere år, så nå håper vi at
det blir bedre scor på når vi flytter.
Som sagt tidligere har vi i år også hatt mye fravær som preger barnehagen, Men
vi har ikke fått noen direkte klager på dette. Men vi ser at vi må blir bedre når vi
har flere vikarer gående over lengre tid. Men det er en forutsetning som vi ikke
styrer fullt ut. Men det viktigste er at barn trives og får den omsorg og læring de
har krav på, og at vi har voksen som er deltakende og interessert i barns utvikling
i samarbeid med foreldrene.

8. Hva mener du bør profileres i kortversjonen av

årsmeldinga?
9. Fra august 2014 åpner vi med Nabeita Oppvekstsenter
Barnehagen åpner med 4 avdelinger- 2 småbarn og 2 storbarns avdelinger
Vi blir en barnehage som ønsker å jobbe med bla – der fysisk aktivitet &
helse – sosial kompetanse er stikkord - hva det betyr i barnehage hverdagen
vår ? Vi gleder oss til å ta i bruk uteområdet med fotball banen, nytt lekeareal
med mange nye lekeapparater og skolens leirplass
Høsten 2013 deltok halve personalgruppa på Røriskurs – og det har satt fart
på kroppene til barn og voksne. Vi kan se at det gjennomføres både inne og
ute, og er så positivt at barn etterspør Rompespretten…for full musikk…..
Førskolebarna og voksne på avd Honningkrukka har hatt et samarbeid med
Hammer Gård- der barna har fått vært med ut i seilskute på Pirattur etter eget
ønske fra barna- og det ble en topp dag i skjærgården utafor
Nordhammervika. Fint å ha et slikt tilbud i nærmiljøet vårt.

10.
Har du bilder som kan brukes i kortversjonen?
Hvilke?

Alex på tur i skjærgården – plukker måsfjær

Pirater går om bord- sammen med Per arne Hammer mfl.

Ny barnehagen under bygging

ÅRSRAPPORT
Virksomhet:
Pleie- og omsorg
Periode: 2013

FRØYA KOMMUNE

72. Personell
Antall ansatte:
Antall årsverk:
Sykehjem og hjemmebaserte tjenester
Storkjøkken m/ kantine Sistranda skole
Administrasjon, vaskeri og aktivitører
Sum
Avgang i perioden.

114
71,6
4,0
2,7
= 78,3
Antall
Antall
ansatte
årsverk
7
6,2
Antall
Antall
ansatte
årsverk
7
6,3
Sykdom
Opplæring
Permisjon
Annet

Tilgang i perioden

Fravær, antall sykedager totalt i %: 11,6
Nærværsprosent:
85,4

Merknad:
I fjerde kvartal ble bemanningen styrket med 1,2 årsverk i Beinskardet og 0,5 årsverk ved
korttidsavdelingen.
Bemanningen er videre styrket i forbindelse med enkeltvedtak. Dette inngår i refusjonsgrunnlaget for
kostdnadskrevende brukere.
Ved oppstart av 2014 er bemanningen 81,7 årsverk.

OPPLÆRING/KURS:
OPPLÆRINGENS HOVEDINNHOLD

ANTALL
ANSATTE

ANTALL TIMER
- DAGER

Internopplæring e-meldinger

10

3 timer

Internopplæring journalansvar

10

1 dag

Brannøvelse
HMS
Oppstartskurs mobil omsorg
Pasientjournaler og arbeidsprosesser
Kurs om aldersdemens

81
1
21
2
2

1 time
7 timer
3 timer
1 dag
1 dag

HMS:




I forbindelse med implementering av det digitale verktøyet mobil omsorg fikk alle ansatte i
hjemmebasert omsorg opplæring. Verktøyet gjør det mulig å nå pasientjournaler via trådløse
enheter. Her bruker PLO Ipad.
Det er gjennomført 4 HMS møter i løpet av året
Stor fravær i første og andre kvartal

ANDRE AVVIK:
Manglende tilgang på journalsystemet Profil.
Tjenesten har hatt flere alvorlige medikamentavvik i løpet av året, og må jobbe med
forbedringsarbeid i 2014.

73. Materiell
TILGANG I PERIODEN (type)
Inventar Beinskardet – Eget budsjett
Bekkenspylemaskin
Hvilestoler korttidsavdeling

VERDI/
KOST.

AVGANG I PERIODEN (type)

48 000
58 000

Avvik:
74. Økonomi
FORMÅL
Konto (4 siffer) NAVN
3400
3401
3402
3403
3004

TOTAL
BUDSJETT

FORBRUK

FORBRUK
I%

Miljø
Somatisk
Hjemmesykepleie
Kjøkken

Det er gjort en del endringer på området fra og med 22. oktober i 2012. Vesentlig i forhold til
forbruk gir dette utslag på sykepleiepool som har fått overført lønnsansvar for alle
sykepleiere. Underforbruk på nattjeneste og hjemmebaserte tjenester kan forklares med
dette. Selv om dette ikke fult understøtter overforbruket på sykepleiepool.
75. Mål/måloppnåelse i 2011
4.1 IKT- implementering og kvalitetssikring
Hjemmesykepleien har tatt i bruk journalprogrammet mobil omsorg. Dette er en utvidelse av
vårt eksisterende journalprogram. Programmet gir ansatte tilgang på viktig informasjon om
pasienten mens tjenesten utføres. Programmet effektiviserer prosesser rundt lagring og
innhenting av pasientopplysninger.
E-meldinger kan nå sendes mellom legekontor, pleie- og omsorg og NAV. E-meldinger er en
sikker måte å formidle og innhente pasientopplysninger. Verktøyet skal videre

implementeres opp mot spesialisthelsetjenestene, her under sykehus. Etter planen skal emeldinger utveksles mellom kommuner og spesialisthelsetjenester i løpet av 2015.
Evaluering: IKT-verktøy blir en stadig viktigere del av pleie- og omsorgstjenesten. Mange
faktorer trekker tjenesten mot mer avhengighet av slike verktøy.
- Krav til sikker lagring av pasientopplysninger.
- Krav til elektronisk utveksling av informasjon mellom våre nærmeste
samarbeidspartnere.
- Effektive arbeidsprosesser.
- Forventinger fra publikum. Slik som mulighet til å søke tjenester digitalt.
- Nøyaktighet og system i lagring av pasientjournal.
Pleie- og omsorgstjenesten ar i løpet av 2013 brukt mye energi på å sikre kvaliteten på
journalføring. Ikke minst implementeringen av mobil omsorg. Vi opplever at dette er en
nødvendig og riktig prioritering.
Den største utfordringen på dette området ligger i å gi stabile tilganger til disse
fagsystemene. Tjenesten har opplevd flere å lengre perioder der vi helt eller delvis er uten
forbindelse til servere og samarbeidspartnere.
4.2 Oppstart av drift i Beinskardet omsorgsboliger
Etter en hektisk planperiode høsten 2013, flyttet 22 mennesker inn i nye lokaler i
Beinskardet. Selv om perioden fra ferdigstilling av boligen til de første var på plass ble kort,
gikk selve flytteprosessen over all forventning.
Av erfaring kan det være svært utfordrende å starte drift av denne typen boliger. Mange
mennesker med ulike tjenestebehov skal flytte samtidig, ansatte skal utvikle nye
arbeidsprosesser og bli kjent med beboerne, huset skal tas i bruk og feil utbedres.
Ikke uventet møtte beboere og ansatte en del av disse utfordringene. Noen utfordringer det
kan være verd å nevne.
- Tilpasninger av bolig til beboere med funksjonsnedsettelser.
- Beboere som får endret behov for tjenester etter flytting.
- Noen utbedringer av bygningsmassen etter at den ble tatt i bruk.
- Faglige utfordringer.
- Sikre samarbeidet mellom hjemmesykepleie og base.
- Justere driften til årsverksramme.
Likevel, i all hovedsak har både beboere og ansatte gitt positive tilbakemeldinger i
oppstartsfasen. I dag, etter ett halvt års drift, er det stabilitet i tjenesten. Beboere og ansatte
er fornøyde med både hus og tjenester og tilbudet utvikles videre.

4.3 Sykefravær og arbeidsmiljø
Etter store endringer i 2012 har virksomheten slitt med høy sykefravær og organisering av
arbeidet. Tilbakemelding fra ansatte går på behovet for nærledelse og mulighet til å påvirke
eget arbeidsliv. Vi ser også at virksomheten trenger å være mer aktiv i å få informasjon ut til
ansatte. For 2014 vil vi jobbe mer med lederrollen, blant annet for å sikre mer medvirkning
fra ansatte.

Ved oppstarten av året lå sykefraværet på over 14 % noe som er svært krevende både for
kvaliteten på tjenesten, de ansatte som er på jobb og resursbruk. Sykefravær er ofte den
beste indikatoren for arbeidsmiljøet.
I siste halvår av 2013 og inn i det nye året har sykefraværet hatt en positiv utvikling. Både
tredje og fjerde kvartal av 2013 var sykefraværet lavere en foregående år.
76. Andre forhold
Behov for endringer:
FORHOLD

BEHOV FOR ENDRINGER

Lav tilgang på sykepleiere

Det bør jobbes for å sikre rekrutering av
sykepleiekompetanse til tjenesten.

Merkantil støtte

Ansvarsfordeling mellom tjenesten og
kommunens felles merkantilstøtte bør bli
tydeligere.

IKT

Tjenesten bør ha mer dedikert tilgang til IKTstøtte og kompetanse. Stabilitet i tilganger.

Økonomiske rammer

Selv om sykefraværet i perioder var høyt i 2013,
hadde virksomheten stort fokus på økonomi. Når
området likevel går med overforbruk gir dette
bekymringer rundt driften i 2014.

Generell slitasje på inventar og utstyr

Etter snart 30-års bruk begynner mye av utstyr og
inventar å bli slitt. Spesielt senger, rullestoler og
opptreningsutstyr trenger en oppgradering.
Inventaret i korttidsavdelingen oppleves som
svært datert.

77. Budsjett-/rammejustering.
Virksomheten har utfordringer på variable utgifter. Innleie i forbindelse med sykefravær er
en vesentlig utgift som årlig gir overforbruk på området. Etter samhandlingsreformen har vi
sett at utgiftene på medisinskutstyr er økende, dette skyldes både øket forbruk og
prisstigning.
Kostnader for å sikre forsvarlig drift under ferieavvikling er også en utfordring. Virksomheten
måtte deler av sommeren 2013 bruke vikarbyråd.
I perioder har sykehjemmet ikke vært i stand til å ta imot alle utskrivningskare pasienter.
Selv om dette er et område vi har stort fokus.

ÅRSRAPPORT
Virksomhet:
Familie- og Helse
Periode: 2013

FRØYA KOMMUNE

78. Personell
Antall ansatte:
Antall årsverk:
Avgang i perioden:
Turnuslege sluttet 14.februar 2013
Legesekretær i 70 % stilling har fått innvilget permisjon u/lønn i 1 år
2 ansatte innen psykisk helse sluttet i 2013
1 ansatt ved Øvergården bofellesskap sluttet i 2013
Tilgang i perioden:
Ny turnuslege startet 1.september 2013.
Vikariat i 70 % stilling er tilsatt ved legekontoret
Tilsatt 2 x 100 % stilling innen psykisk helse – høsten 2013
Fravær:
Fravær, antall sykedager totalt i %: 7,4%
Nærværsprosent:
92,6%

89
62,15
Antall
Antall
ansatte
årsverk
5
3,80

Antall
ansatte
4

Antall
årsverk
3,5

Sykdom
Opplæring
Permisjon
Annet

Merknad:
40 % permisjoner ved helsestasjon ble benyttet til å dekke deler av ungdom og foreldreveileder.
Prosjekt revitalisering av Øvergården igangsatt, med innføring av medleverturnus. Har fått stor effekt
på fraværssituasjon.
OPPLÆRING/KURS:
OPPLÆRINGENS HOVEDINNHOLD

ANTALL
ANSATTE

ANTALL TIMER
- DAGER

Veksthus for ledere fortsatte med samlinger ut året 2013.

7

Kurs for turnuslege i akuttmedisin

2

11 dg fordelt
på 5 samlinger.
5 dager

Kurs for turnuslege i regi av Fylkesmann
Fagdag for 3 virksomheter på Kysthaven (Fam/Helse, PPT, Barnevern)

2
4

3 dager
6 timer

Diabeteskurs - Gardermoen

1

2 dager

Kurs i Farmakoli St.Olav HF
Nokluskurs - Røros

2
3

3 timer
2 dager

Ou-prosess v/Jan Alm Knudsen

5

5 dager

Medarbeiderdag I samarbeid med Jan Alm Knudsen

25

1 dag

Diabetes hos barn – St.Olav HF

1

6 timer

Livsstil og overvekt – St.Olav HF

2

15 timer

Fagdager
Røroskonferansen

3
1

45 timer
2 dager

BAPP-konferanse
Videreutdanning: Forebyggende familie intervensjon (FFI)

1
2

1 dag
45 timer

Kommunesamling Fylkesmann med tema: Folkehelse barn/unge

4

60 timer

Depresjonsmestring Ungdom (DU-kurs)

2

37,5 timer

Videreutdanning i Motiverende intervju 30 studiepoeng (HINT)

1

”Gode trivselsprosesser” i regi av Arbeidslivssenteret 3 t x 3 dg

23

9 timer

Brannøvelse ved Øvergården og Moatunet
Autisme og utviklingshemming, dagseminar 30.10.13

4
1

7,5 timer

”Aktiv omsorg” i regi av HiNT, 2 samlinger x 2 dager

1

30 timer

Kurs i Prader Willy i regi av Frambu

3

21

Lærer VO var på kurs i regi av Fylkesmannen i Sør Trøndelag.

1

1 dag

Budsjettkonferanse - Ørlandet

1

2 dager

HMS-kurs for verneombud og vara ved Kysthaven

2

40 timer

Kysttrainee – prosjekt gjennom Kysten er Klar

1

104

Fysioterapi for eldre – grunnkurs (arrangert av NFF)

1

72

«Bevegelse i livet er livet i bevegelse» ved Made for movement

1

7

Bevegelsesutvikling del 1 og 2 (arrangert av NFF)(2. del januar 2014)

1

100

40-timers HMS-kurs (arrangert av Bedriftshelsa)

1

40

Erfaringskonferanse Hverdagsmestring og hverdagsrehabilitering

1

15

HMS:






Legetjenesten kan ta i bruk Kvalitetslosen, og jobber med å legge inn prosedyrer. Har gjort
verktøyet kjent for hjelpepersonell og leger.
Brannvernopplæring v/Øyvind Johansen - (antall personer?)
Fysioterapitjenesten påvirkes av at arbeidsplassen er i brukernes hjem. Dette har store
konsekvenser for arbeidsmiljøet i forhold til bl.a. ergonomi og luftkvalitet. I tillegg bør det
dannes rutiner for at kollega eller leder har oversikt over hvor fysioterapeuten er gjennom
dagen.
Fysioterapeut ansatt i tjenesten er også Verneombud for virksomheten Familie og Helse.

ANDRE AVVIK:
 Utfordringer med IKT på legekontoret. Dersom det oppstår problemer på kveld og helg når
legene har vakt, er det ingen som kan bistå.
 Avvik ift IT etter konvertering til nytt fagprogram ved helsestasjon i mars 2013. Brukt hele
året på å få ting til å fungere og har gjort gjentatte henvendelser for å få den hjelpen vi måtte
ha. Mot slutten av året kom en del på plass men fremdeles er det ting som ikke fungerer, f.
eks scannerfunksjon og vaksinesendinger. Hadde ikke mulighet i 2013 til å benytte
fagprogrammet i skolehelsetjenesten, noe som medførte merarbeid og nedsatt mulighet til å
gjøre en god jobb ute i skolene. Dette kom på plass i desember, men ikke på VGS.
Pga tilsyn fra Fylkesmann og merarbeid for fagleder, ble det ikke gjennomført
skolehelsetjeneste på noen av skolene det meste av høsten 2013.
 Tjenesten for funksjonshemmede har i året 2013 hatt store utfordringer ift IT – nettverket.
Lite stabilt på ettermiddag/kveld/ natt og helger. Linjen inn til bofellesskapene har liten
kapasitet. Dette medfører avvik ift rapportering/dokumentering i fagsystemeet.
 Ansatt i fysioterapitjenesten rammes som resten av ansatte i kommunen av IKT-

problematikk. Dette tar tid og skaper frustrasjon i arbeidshverdagen.

79. Materiell
TILGANG I PERIODEN (type)
Helsestasjon:
Innkjøp av nytt journalprogram, winmed 3.
5 stk PC-skjermer
Opplæring
Legekontoret:
1 TV til Grønskafeltet 10 C (turnuslegebolig)
1 BT-apparat
2 stk. PC-skjermer
1 Samsung mobiltlf./legevakttlf.
Reparasjon av BT-apparat
Psykisk helsearbeid:
2 kontorpulter, 2 kontorstoler, 2 pc’ er og 2
mobiltelefoner ble innkjøpt i forbindelse med
etablering av interkommunal tjeneste.
Tjenesten for funksjonshemmede:
Salongbord i eik
Spisebord i eik
Sofa i svart hud 3 + 2
Pall i svart hud
Spisestuestoler 8 stk a kr 1.395
2 mørke brune stoler + et rundt bord
Div.inventar som gardiner, bilder etc.
Dataskjerm og tastatur etc.
Bærbar PC
Avvik:
80. Økonomi
Total ramme:
FORMÅL
Konto (4 siffer)
3100.254
3100.233
3100.234
3103.232
3101.201
3105.241
3106.241
3107.241
3102.213
3104.234
3108.254
3110.254
3111.254
3112.254
3113.234
3104.234
3104.234
3109.254
(Beløp i 1000 kr)

VERDI/
KOST.

AVGANG I PERIODEN (type)

Ca 70 000
8 500
5 500
1 500
3 100
1 500
5 400
Ca 40 000

3 695
8 995 Salongbord, spisestue og sofagruppe
13 995
2 395
11 160
9 500
5 000
7 000
6 000

NAVN
TFF-Felles inkl.:
Forebyggende arbeid helse/sosial
Aktiviserings- og servicetjenester
Forebygg.skole-/helsetjen./jordmor
Åpen barnehage
Legetjenesten
Legevakt
Fysioterapi/hjelpemidler
Voksenopplæring
Dagsenter psykisk helse, eldre
Interkomm.psykisk helsearbeid
Frisklivskoordinator
TFF-Øvergården
TFF-Moa
TFF-Cafe Kysthaven
Dagsenter demente, Kysthaven
Dagsenter eldre, Kysthaven
TFF-BPA

TOTAL
BUDSJETT
-2 378 053

FORBRUK

FORBRUK
I%
5 957 575
-251

2 379 064
313 257
6 212 658
317 490
1 732 191
83 676
934 481
2 668 879
482 962
11 383 386
8 585 347
388 111
4 193
353 473
611 077

2 862 999
257 387
5 864 543
564 115
1 711 413
-140 591
502 279
3 345 769
107 923
10 854 501
9 002 231
407 903
153 494
140 211
753 008

120
82
94
178
99
-168
54
125
22
95
105
105
3660,7
39,7
123,0

Kommentarer:
Skole-/helsetjen./jordmor: Når det gjelder merforbruk på lønn på, har det sammenheng med at
refusjon 2.halvår for jordmor ikke er tatt med. Det ser heller ikke ut som de budsjettjusteringene som
er foretatt for å dekke opp ungdom- og foreldreveileder er kommet på plass. Tjenesten har hatt store
utgifter i forbindelse med oppgradering av Winmed fra versjon 2 til 3. Installasjon av programvare,
innkjøp av nye pc’er, samt opplæring i den nye programvaren har medført en total utgift på ca
130.000 kr.
Andre lønnsmidler under legevakt, er også et utfordringsbilde. Driftsmidler til legevaktsordningen i
LiO falt ut på grunn av lønnsjusteringer, men ble rettet opp i løpet av 2012. Derimot ble midlene ikke
lastet automatisk over fra budsjettåret 2012 til 2013, men ble ordnet manuelt ved økonomisjef.
Denne ordningen krever nitidig kontroll, og medfører store konsekvenser dersom det ikke følges opp.
I 2013 er det også et merforbruk, noe som har sammenheng med at totalbeløpet er for lite samt at
refusjonene fra LiO kommer etterskuddsvis.
Merforbruk innenfor interkommunal psykisk helsearbeid, har sammenheng med at Frøya kommune
ikke har fakturert de faktiske kostnader som Hitra kommune skal refundere. Det blir foretatt en
fakturering fra 15.04.13 og ut året 2013, og utgiftene fordeles 50/50 på de to kommunene.
MOA har et lite merforbruk som skyldes overgang til aktiv nattevakt, et samarbeid med Øvergården.
Kostnadene blir belastet Moa.
Cafe’ Kysthaven har også et lite merforbruk som i hovedsak skyldes at salgsinntektene ikke er helt i
tråd med budsjettet, samt at storparten av midlene til honorar ikke er lastet over fra 2012. Det er en
ubalanse i honorar på kr 44.420.
Kan ikke se at midler fra disposisjonsfondet som er avsatt til drift av dagsenter for demente
(jfr.politisk behandling), er kommet inn på budsjettkonto. Det gjelder både drift av 1 dag, samt
utvidelse til 2 dager fra høsten 2013.
BPA har et merforbruk på lønn som skyldes at refusjon fra ansatte som er ute i
svangerskapspermisjon, kommer inn etterskuddsvis.

81. Mål/måloppnåelse i 2013
Legetjenesten
Helsestasjon/skolehelse- og interkommunal jordmortjeneste

Gjennomført uke sex i samarbeid med Sistranda skole
Gjennomført livsstilsgruppe våren 2013 (5 familier), Bra Mat kurs (5)
Deltar i samarbeidsfora ved Sistranda skole (ukentlig)
Gjennomført oppstartsamtaler alle 1-års elever ved vgs sammen med rådgiver
Gjennomført VIP, vgs
BAPP-gruppe våren 2013 (3 stk fullførte kurset)
Kommet i gang med tverrfaglig arbeid ift rutiner rundt BUP-samarbeid og hvordan vi jobber
lokalt rundt barn/familier med bekymring.
BFV har jobbet merkbart mere med yngre barn (som er intensjonen) i 2013.

Interkommunal psykisk helse Frøya Hitra

2013 har vært preget av omstilling til interkommunal tjeneste med virkning fra 15.04.13.
Mange mål som ble lagt bl.a. i forhold til å avvikle kurs for mestring av depresjon lot seg ikke
gjennomføre dels pga. mangel på brukere, men også pga. mangel på personell med riktig
fagbakgrunn.
Kurs i selvhevdelse ble gjennomført som planlagt.
Tjenesten for funksjonshemmede

”Revitalisering av Øvergården bofellesskapet”.
Prosessbasert prosjekt med mål om å høyne nærværsprosenten og stabiliteten i
ansattegruppen. Prosjektet setter fokus på drift, fag, nærværende personell og arbeidsmiljø.
Ansatte ved bofellesskapet har i 2013 jobbet med flere fokusområder ved prosjektet. De har
gjennomgått 3 samlinger med Arbeidslivssenteret med temaet ”Gode trivselsprosesser”,
utarbeidet en arbeidstidsordning/turnus med gjennomsnittsberegning av arbeidstiden og
gjort forskjellige tiltak i det fysiske arbeidsmiljøet (oppussing av fellesarealet, kontoret samt
uteområdet, gjort innkjøp av nye møbler/inventar). På høsten startet de opp med
refleksjonsgrupper, faglig og etisk.
Juli ble det ansatt en person i 50 % prosjektstilling frem til juni-14. Denne stillingen skal bistå
prosjektleder i det videre arbeidet i prosjektet, spesielt den faglige delen.
Mars-13 startet de opp med sin alternative arbeidstidsordning, Medleverturnus. Dette har
vært og er et meget positivt tiltak for arbeidsplassen ift å høyne nærværsfaktoren, øke
stabiliteten i arbeidsgruppen, bedre arbeidsmiljøet og øke brukertilfredsheten.
Sykefraværet har gått ned fra ca 30 % - 5,0 % i 2013, de ansatte er meget fornøyd med sin
arbeidshverdag ift at stresspunktene i hverdagen er bort, de har bedre oversikt og
forutsigbarhet over oppgavene og tjenesteytingen, større mulighet til å ”ladde batteriene”
mellom arbeidsøktene etc.
Beboerne har fått en hverdag med større ro og harmoni. De har en gruppe hjelpere rundt
seg som er stabil og som fører til trygghet og forutsigbarhet for de. Mulighetene for å
gjennomføre aktiviteter uten en ”vaktskiftepause” i deres hverdag er nå en realitet.
Ansatte søker Arbeidstilsynet om et nytt år med tillatelse til å bruke gjennomsnittsberegning
av arbeidstiden.
Prosjektet har ført til følgende aktivitet og respons fra omverden;
o Deltatt på IA-rådets regionkonferanse i Sør-Trøndelag, Det store Heltidsvalget. Ble
spurt om å presentere prosjektet og resultatet de ansatte har oppnådd så langt i
prosjektet. Bedriftseksempel ift alternativ arbeidstidsordning – Heltidskultur. Vi
deltok på følgende steder, Orkanger, Selbu og Brekstad.
o Prosjektet ved Øvergården bofellesskap ble trukket ut til å være en del av IA –
kalenderen 2014, de har sin presentasjon august måned.
o Presenterte prosjektet og resultatet på Hitra sin Kick-off samling ift temaet
Heltidsvalget.
o Presenterte prosjektet og resultatet til politikerne i Hovedutvalg for drift Frøya
kommune
o Øvergården bofellesskap fikk årets Frøyawards pris for beste bedrift/arbeidsplass
2013.

Prosjektet avsluttes juni-14. Frem til da skal det jobbes med de utvalgte faglige områdene
som ansatte har satt på agendaen.

Fysioterapitjenesten/hjelpemiddelkoordinator

o Startet «Seniortrim» med fallforebyggende trening for de over 65 år. Opplegget er
basert på forskning på eldre og fall. Gjennomføres to dager i uken. To
treningsperioder ble gjennomført: 02.04.13 – 26.06.13 og 03.09.13.-05.12.13.
Gjennomsnittlig deltakelse pr trening: ca 15 stk. Tiltaket videreføres.
o Deltatt på alle 4-månedersgrupper gjennom helsestasjon. Primærforebyggende
arbeid med informasjon om tilrettelegging for motorisk utvikling, informasjon om
utstyr osv. Tiltaket videreføres.
o Holdt internundervisning for ansatte i Pleie og omsorg. Tiltaket videreføres.
o Startet prosjektarbeid sammen med kommunal ergoterapeut i forhold til
Hverdagsrehabilitering. Fått skjønnsmidler fra Fylkesmannen for å gjennomføre
prosjektet i 2014. Samarbeid med Malvik kommune.
Dette er i tillegg til tjenestens vanlige drift i forhold til kartlegging, utredning, veiledning og
behandling. Stor aktivitet i den kommunale fysioterapitjenesten. Faste dager på Frøya
sykehjem, samt mye tilrettelegging og oppfølging hos enkeltbrukere i eget hjem. Stor
samarbeidsflate.
Har hatt studenter i praksis i 8 uker i samarbeid med fysioterapeutene på driftsavtale.
Er aktivt med i Kyst-trainee programmet, med regelmessige samlinger i fylket.

Voksenopplæringa
Voksenopplæringen hadde 12 elever i 2013.
4 nye elever startet med norskopplæring i 2013. Dette er elever med rett og plikt til 600 timer norsk.
Det har vært arrangert gratis norskkurs for foreldre med barn i åpen barnehage. Norskkurset gikk i
vårsemesteret 2013 og hadde et snitt på ca. 8 deltakere.
Innkjøp av læreboka ”Ny i Norge” kom i ny utgave og ble innkjøpt til de nye elevene, ca. 4000 kr.
Betalingskurs - 50 timer, er et samarbeidsprosjekt med VO på Hitra.

26 elever deltok på ulike betalingskurs i 2013.
Høsten 2013 var det ikke mulig for Hitra kommune å tilby disse kursene på grunn av
kapasitetsproblemer, noe som hadde sammenheng med etablering av asylmottak. Mange av Hitras
elever kom derfor til Frøya dette semesteret.
Samarbeidet med Hitra er nå avsluttet all den tid ”Kysten er klar” har overtatt regien av kursene.

82. Andre forhold

Tjenesten for funksjonshemmede:
Tjenestene som ytes i bofellesskapene Øvergården og Moatunet/Moa Midtre har også i år
vært av en veldig god kvalitet. Ansatte er opptatt av å tilby beboerne meningsfull hverdag
med tilpasset aktiviteter på Dagsenteret, Arbeidssenteret og Cafe` Kysthaven. På fritiden har
det vært mye opplevelsesaktiviteter som ferieturer både innenlands og utenlands, opphold
ved Engerdal leirskole, dansegalla på Støren, deltatt på lokale aktiviteter/arrangementer
som bl.a. festivaler, kino, hyggekvelder på Dalpro, førjulskonserter lokalt etc.
Samarbeid med andre instanser både 1. og 2. linjetjenesten, hjelpeverger og pårørende har
vært ivaretatt og gjennomført på en god måte.
Det ble gjennomført et tilsynsbesøk av Fylkesmann ift vedtak om tvang og makt i april-13.
Resultatet fra tilsynsbesøket var ingen merknader eller avvik.
BPA (brukerstyrt personlig assistanse) - her har det vært vanskelig å finne vikarer for de
ansatte som er ute i svangerskapspermisjon. Arbeidsleder har funnet løsninger på
vikarsituasjonen underveis som de har vært fornøyd med. Vikarforholdene er et kontinuerlig
arbeid. Det planlegges av pårørende at bruker flytter inn i egen bolig fra høsten -14, da vil
det bli behovet for økning i årsverksrammen i dette tilbudet.
Merforbruket innen tiltak for hjemmeboende, skyldes stor pågang av støttekontakt og omsorgslønn.
Spesielt ser vi behovet for støttekontakt til barn med store sammensatte behov og med foreldre som
etter hvert føler seg meget slitne. Til denne målgruppen trenger vi også ansatte med faglig god
kompetanse dersom barna skal få den beste og mest adekvate hjelpen for å mestre hverdagen. I den
sammenheng vil også avlønningen endres, ingen med fagkompetanse foretrekker å jobbe som
støttekontakt når lønnen er så lav. Der har kommunen en stor utfordring.
Det er en klar økning i søknader på omsorgslønn, noe som har sammenheng med et ønske om at
brukerne kan bo hjemme lenger til tross for at det medfører omfattende omsorgsoppgaver.

Interkommunal psykisk helsearbeid Frøya Hitra:
På grunn av redusert bemanning etter at tjenesten ble interkommunal, ble det opprettet venteliste
for noen brukere i en periode. Det har sammenheng med at 2 medarbeidere med betydelig
kompetanse og erfaring gikk over i andre stillinger. Tjenesten har hatt mye fokus på å fremstå som en
felles tjeneste i to kommuner, noe som har krevd tid til holdningsarbeid og involvering.
Nye medarbeidere kom på plass høsten 2013, og opplæring av nye medarbeidere tar tid før alt er i
normal gjenge igjen.
IKT har vært og er en utfordring, spesielt når arbeidstakere må forholde seg til 2 Outlooker. Tungvint
og mangel på smidighet når man skal arbeide i begge kommuner.

To av medarbeiderne med betydelig kompetanse og erfaring gikk over i andre stillinger. Nye
medarbeidere kom på plass på høsten, opplæring av nye tar tid.
IKT har vært en utfordring da vi må forholde oss til to Outlook på hhv Frøya og Hitra.
Helsestasjon, skolehelse- og jordmortjenesten:

Pga fagleders deltakelse i Veksthus for ledere, tilsyn og intern prosess i ledergruppen har
mye tid gått med til administrering. Ikke hatt mulighet til å ha nok fokus på fagutvikling og
videre utvikling av tjenesten, jobbet med kompetanseplan osv. Samtidig har vi gått med
30 % mindre helsesøsterressurs pga vakanser/permisjoner. Dette har ført til merkbart større
arbeidspress på alle og til tider store frustrasjoner (kombinert med utfordringer ifm
data/dokumentasjon).
Jordmortjenesten er et interkommunalt samarbeid med Hitra i 100 % stilling. Jordmor er
selvstendig næringsdrivende, og driftstilskuddet deles 50/50 mellom Frøya og Hitra med
Frøya som vertskommune. Stillingen vil være en del av det interkommunale samarbeidet
som er etablert og styres av felles politisk nemnd.
Fysioterapitjenesten:
Startet arbeid i forhold til sammenslåing til interkommunal tjeneste sammen med
fysioterapeuter Hitra, ergoterapeuter i begge kommunene, samt hjelpemiddelkoordinatorer.
Deltatt på kurs i barnefysioterapi sammen med fysioterapeuter på Hitra. Utfra dette startet
kompetansesamarbeid for økt fagspesifikk utvikling.
Startet arbeid i forhold til utvikling av retningslinjer, prioriteringer og rutiner i tjenesten,
blant annet for å lukke avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen på helsestasjon.
Legetjenesten:
Det er større trykk på legekontoret i perioder, og i forhold til befolkningsvekst av arbeidsinnvandrere.
Utfordringene er stor når det gjelder språk, og de har lavere terskel for når de tar kontakt med
helsetjenesten.
Behov for endringer:
FORHOLD
Det blir stadig flere brukere med behov for
oppfølging (mentorfunksjon) og koordinering av
ansvarsgruppe og individuell plan

Lite fagutvikling
Stort arbeidspress og stort spenn i oppgaver for
BFV (barne- og familieveileder)

Mere kontinuitet i skolehelsetjenesten på de små
skolene
Mange saker med høyt konfliktnivå mellom
foreldre/samarbeidsvansker mellom foreldre

BEHOV FOR ENDRINGER
Må være flere enn fagleder som ivaretar disse
oppgavene.
Har behov for en stilling/ansatt som jobber med
de brukerne som faller inn under ”utetjenesten” i
TFF, som jobber tett opp mot faglig leder.
Mere frigitt tid fra driftsoppgaver til fagleder til å
jobbe med dette.
Avklare arbeidsoppgaver/rolle for BFV sin stilling.
Etablere gode samarbeidsrutiner/strukturer for
samarbeid slik at BFV ikke skal sitte alene med
alle de «tunge» sakene. BUP skal ikke henvende
seg direkte til BFV med oppdrag.
Fagleder gir fra seg disse oppgavene. Ansette
helsesøster i 60 % stilling fra 01.01.14, fast +
vikariat.
Purre på fra høyere hold ift henvendelse gjort i
2012 til familievernkontoret med tanke på mulige
reisedager/kontordager i øyrekka.

Dårlige arbeidsforhold ute på skolene (fysiske)
IKT
Mangler en del retningslinjer, rutiner og
samarbeidsavtaler for å tydeliggjøre
fysioterapitjenesten
Lukke avvik etter tilsyn fra Fylkesmannen på
helsestasjon.
Økt fagutvikling og kompetanseheving innen
fysioterapitjenesten
Styrke fagmiljø, tydeliggjøre tjenesten, økt
stabilitet i fysioterapitjenestetilbudet

Bør ha lokaler for å kunne gjennomføre
elevsamtaler på de små skolene.
Behov for felles Outlook Frøya og Hitra
Fortsette arbeidet med å utarbeide dette og
legge inn i kvalitetslosen.
Starte bruk av felles journalsystem for
fysioterapeut og helsestasjon for brukere 0-18 år.
Videreutvikle fagsamarbeid med fysioterapeuter i
Hitra kommune. Fortsette kompetanseheving
med fagspesifikke kurs.
Fortsette arbeidet mot sammenslåing til
interkommunal tjeneste

Andre forhold av betydning:
Tilsyn fra fylkesmannen i oktober 2013: Mye arbeid ifm dette for å samle dokumentasjon, legge inn
rutiner i Kvalitetslosen, formalisere/skriftliggjøre samarbeidsavtaler, rutiner osv.
3 avvik avdekket – synliggjør at det må jobbes mere og bedre tverrfaglig ift utsatte barn og unge,
tolketjeneste må etableres og en del interne rutiner på helsestasjon må forbedres.
Fagleder psykisk helse har i perioder vanskelig for å delta på møter, da det sammenfaller med
tidspunkt som er avtalt med bruker.
Det er forventet deltakelse på de fleste møter, men man må også være forutsigbar i forhold til
avtaler med bruker.

Oppfølging
Følgende forhold i prioritert rekkefølge bør følges opp i neste periode:
PRI
FORHOLD
ANSVAR
1. A Etablere et godt kommunalt avlastningstilbud
Virksomhetsleder/ faglig leder
2.
Styrke støttekontakttilbud i kommunen
Virksomhetsleder/ faglig leder
3
Boligtilbud til personer med spesielle behov
Virksomhetsleder/ faglig leder
4
Opprette en stilling som ivaretar brukere i ”utetjenesten”
Virksomhetsleder/ faglig leder
5
Tilgang på datanettverket på kveld og helg i boligene
Virksomhetsleder/IT-ansvarlig
1. B Avvik etter tilsyn
Fagleder, virs.leder
2.
Problemer knyttet til data/fagprogram
IT-ansvarlig
3.
Videre arbeid med felles rutiner rundt barn med
Fagleder
bekymring/samarbeid med 2.linjetjenesten
4.
Legge inn rutiner i losen, samt interne dokumenter ift drift Fagleder
av tjenesten
5.
Definere og avgrense oppgaver til BVF
Fagleder/BFV
6.
Avklaringer rundt videre arbeid med Uke sex, sammen med Helsesøster v/ skole og rådgiver
Sistranda skole
skole
7.
Oppstartsamtaler med 8.klassinger sammen med rådgiver Helsesøster v/skole og rådgiver
skole.
skole
1. C Faglig oppgradering for å møte de utfordringer vi ser
Virksomhetsler/fagleder
komme. ROP lidelser
2.
Skape et faglig forsvarlig tilbud til begge kommuner.
Fagleder
3.
Styrke samholdet innad slik at vi beholder et godt og trygt
Fagleder
arbeidsmiljø.

1. D

Avvik etter tilsyn

2

Hverdagsrehabilitering

3
Interkommunal tjeneste
4
Retningslinjer, rutiner og samarbeidsavtaler
5
Fagutvikling og kompetanseheving
6
IKT problematikk
A= Tjenesten for funksjonshemmede
B= Helsestasjon
C= Frøya og Hitra Psykisk helsearbeid, Interkommunal
D= Fysioterapitjenesten

Fagleder helsestasjon,
fysioterapeut
Fysioterapeut, ergoterapeut,
virksomhetsledere
Ansatte, virksomhetsledere
Fysioterapeut
Fysioterapeut

83. Budsjett-/rammejustering.
Behov for egen budsjettpost til bruk av tolketjenester.
Det bør settes av midler til faglederstilling i forhold til interkommunal fysioterapitjeneste.
84. Spesielle forhold

47 barn født i 2013, hvorav 34 % av en eller begge foreldre med annet morsmål enn norsk.
Nytilflytta barn fra andre kommuner: 14 stk
Utflyttet til andre kommuner: 14 stk.
Nytilflytta fra andre land: får ikke opp tall på dette pga feil i fagprogrammet.
Antall saker som UFV har jobbet med i 2013: ca 35
Antall aktive saker hos BVF per sept 2013: 27
Ha fokus på at vi er en interkommunaltjeneste og nyttegjør vår kompetanse der den trengs i
kommunene.
Fysioterapitjenesten

Antall brukere overført fra 2012: 18.
Antall nyhenviste 2013: 29.
Antall avsluttet 2013: 21.
Antall brukere overført til 2014: 26.
Disse tallene omfatter ikke brukere på sykehjemmet, hverken korttidsopphold eller
langtidsopphold.
Av brukerne som var inne i tjenesten 2013 var 24 barn og 17 voksne/eldre. Aldersspenn fra 3
uker til 90 år.
Brukerne er svært ulike i forhold til behovet til oppfølging, både av varighet og hyppighet.
85. Hovedinntrykk/konklusjon

Helsestasjon har hatt et år preget av mye uro og høy aktivitet på alle plan. Fagleders fravær
ifm utdanning samt vakanse i drift har medført stort arbeidspress på alle. Konverteringen til
WinMed 3 i mars ble en større utfordring enn forventet, delvis pga at det ikke var gjort gode
nok forberedelser av IT på forhånd til at det fungerte optimalt etter konvertering, og delvis
pga for lite tid avsatt til skikkelig opplæring. Det har vært lite fokus på fagutvikling i
tjenesten, kompetanseheving og kursing har blitt nedprioritert, det samme med etablering
av ønskede gruppetilbud. Tilsyn med fylkesmannen skapte en del merarbeid pga at
internkontroll og kvalitetslosen ikke har blitt jobbet godt nok med tidligere (pga tidsmangel).

Til tross for det, ser vi positivt på det at vi har hatt tilsyn. Det err med på å avdekke avvik
som vi ser vi ikke er alene om å må jobbe med i kommunen.
Interkommunal psykisk helse har hatt et travelt år med mye omstilling og de utfordringer det
bringer med seg. Konklusjonen er at vi står fortsatt godt som tjeneste i begge kommuner. Ingen
tilbakemeldinger om redusert kvalitet på tjenesten.
Frøya Hitra psykisk helsearbeid er i stadig utvikling og vil alltid strekke seg mot å øke kompetansen på
de områder brukerne våre trenger mest. Det gjelder å holde hodet over vannet.
Dagtilbudet for demente ble økt til 2 dager pr uke høsten 2013, noe som medfører kontinuitet i
aktiviteter for brukerne og sårt tiltrengt avlastning for pårørende. Personalet ser at behovet vokser
og ønsker at muligheten til ytterligere forlengelse kan bli en realitet.

Fysioterapitjenesten hadde i 2013 høyt arbeidspress. En del tid gikk med til kurs i
barnefysioterapi, HMS-kurs og Kysttrainee. Dette førte til mindre tid til brukerrettet arbeid.
Samtidig blir det mindre tid til å arbeide godt med prosjekter man ønsker gjennomført.
Opprettelse av fallforebyggende gruppe for seniorer er en stor suksess. Selv om dette også
krever noe tid, når man en stor brukergruppe. Det er også et viktig tiltak i forhold til
kommunens forebyggende arbeid, i tråd med Samhandlingsreformen.
Fortsatt fokus på internundervisning for økt tverrfaglig kompetanseutveksling i kommunen
er viktig for å nyttiggjøre fagspesifikk kompetanse best mulig.
Fysioterapitjenesten er en tjeneste med høyt arbeidspress. For å avhjelpe dette arbeides det
nå med prioriteringer, retningslinjer og samarbeidsavtaler. Dette vil gjøre tjenesten mer
tydelig både for ansatte, samarbeidspartnere og tjenestemottakere.
Tjenesten er sårbar i forhold til at det er en ansatt. Ved sykefravær og ferieavvikling finnes
ikke noe tjenestetilbud. Samtidig er det ikke noe fagmiljø. Det arbeides med sammenslåing
til interkommunal tjeneste for å avhjelpe dette.
86. Hva mener du bør være med i kortversjonen?

Tilsyn helsestasjon 0-5 år og utfordringer det må jobbe videre med etter avvik avdekket.
Nytt fagprogram med påfølgende utfordringer ift vanlig drift.
Større fagenhet med BFV, UFV og Åpen bhg knyttet til.
Fødselstall, antall nyfødte av fremmedspråklige.
Tjenesten for funksjonshemmede: omtale ang Prosjekt Øvergården
Fysioterapitjenesten har opprettet fallforebyggende gruppetilbud for seniorer med stor
suksess. Dette er i tråd med Samhandlingsreformens strategi for økt fokus på forebyggende
arbeid.
Det påbegynte arbeidet med Hverdagsrehabilitering videreføres i 2014 med skjønnsmidler
fra Fylkesmannen.
Det arbeides med prioriteringer, retningslinjer og interkommunal sammenslåing for å gjøre
tjenesten tydeligere og mindre sårbar.
87. Har dere bilder til kortversjonen?
Det vil finnes bilder innenfor en eller flere områder som her er nevnt.
Sistranda 23.02.2014
Berit Gulbrandsen
Virksomhetsleder

ÅRSRAPPORT 2013
Virksomhet:
Barne- og familietjenesten
Periode: 2013

FRØYA KOMMUNE
Leder: Renate Loktu Sandvik

88. Personell
Antall ansatte:
Antall årsverk:
Avgang i perioden.
Tre ansatte sluttet i løpet av 2013. To saksbehandlere og virksomhetsleder

10
9
Antall Antall
ansatte årsverk
3
3
Antall Antall
ansatte årsverk
2
2
Sykdom
13,4%
Opplæring
Permisjon
Annet

Tilgang i perioden
Tjenesten ansatte to nye saksbehandlere i 2013.
Intern søker ble ansatt i stillingen som virksomhetsleder.
Fravær, antall sykedager totalt i %:
- Sykmelding 1 – 16 dager 3,4 %
- Sykmelding 17-56 dager 1,5 %
- Sykmelding 56 dager 5,3 %
Merknad:

OPPLÆRING/KURS:
OPPLÆRINGENS HOVEDINNHOLD

ANTALL
ANSATTE

ANTALL TIMER

Opplæring: Kvello

8

376

Kurs: Saksbehandlingsprogrammet Familia
Internseminar m/advokat. Tema: Barnevernlovgivningen

10
8

140
112

Seminar: Barn og unge som pårørende til rusavhengige
Dagskonferanse for barneverntjenesten i regi fylkesmannen
Prosessveiledning med Jan Alm Knudsen

2
6
10

14
42
280

Høstkonferansen – Til barn og unges beste

3

42

HMS:
Det ble i januar 2013 foretatt en intern kartlegging av status innenfor ulike HMS-områder. Den ble
overført en rullerende handlingsplan. Ut i fra handlingsplanen ble det valgt ut to fokusområder.
Områder som ble valgt ut var ergonomisk gjennomgang av arbeidsplassene, samt ønske om endring av
belysning i tilknytning til kontorene. På bakgrunn av dette ble det i Mars 2013 foretatt en kartlegging
og risikovurdering av ergonomi ved tjenesten av Bedrift helsa. Områder til forbedring i rapporten:
Lysforhold (skarpt-resulterer i hodepine), frosting av vinduer på et kontor og slitt og gammelt
datautstyr (monitorer ikke justerbare og vanskelig å tilpasse). Lysforhold og frosting av vindu er
utbedret, oppgradering av datautstyr gjenstår.

ANDRE AVVIK:
Vår 2013 var det tilsyn fra fylkesmannen, formålet med tilsynet var å undersøke om kommunen
gjennom sine styringstiltak sikrer at oppfølgning og kontroll av barnets situasjon i kommunale
fosterhjem utføres i tråd med myndighetskrav. Tilsynet avdekket brudd på de fleste lovkrav som
omhandler dette området. Det ble av denne grunn gitt 1 samleavvik: Frøya kommune sikrer ikke
oppfølgning og kontroll over barnets situasjon i fosterhjemmet.
Fylkesmannen fremhever også i sin rapport at det ved tilsyn med Frøya kommune i 2011 ble
redegjort for at kommunen var i ferd med å etablere kvalitetsprogrammet ”kvalitetslosen”.
Ved tilsyn i 2013 var ”kvalitetslosen” fortsatt ikke implementert ved tjenesten, og det var ikke
etablert annet system for avviksrapportering.
Det ble gitt avvik fra myndighetskrav jf. forskrift om internkontroll i barneverntjenesten. Nåværende
internkontroll ble sist revidert i april 2012, og er ikke utarbeidet av tjenesten i fellesskap. Den er til
dels lite kjent og ikke implementert. Rutinebeskrivelsene er for generelle og gir begrenset veiledning
for hvordan tjenesten følger opp barn og familier etter lov om barneverntjenester.

89. Materiell
TILGANG I PERIODEN (type)

VERDI/
KOST.

AVGANG I PERIODEN (type)

Ingen kjennskap til noen materiell avgang i
perioden 2013.

Avvik:
Ingen kjente avvik.

90. Økonomi
Total ramme:
FORMÅL
Konto (4 siffer)

NAVN

3200-244
3201-251
3202-251
3201-252
3202-252

Barnevern- felles
Tiltak i fam- Frøya
Tiltak i fam- Hitra
Tiltak utenf. Fam Frøya
Tiltak utenf. Fam Hitra

TOTAL
BUDSJETT

FORBRUK

5331`
675`
1066`
2625`
3876`

5436`
793`
1220`
3452`
5743`

FORBRUK
I%
102
117
114
132
148

(Beløp i 1000 kr)

Kommentarer:

91. Mål/måloppnåelse i 2013
Tjenesten har siden den ble interkommunal 06.06.11 slitt med det psykososiale
arbeidsmiljøet. Det ble i 2012 gjennomført en 2- dagers samling med ekstern veileder på
bakgrunn av en skriftlig henvendelse fra ansatte (varsler om sykmelding/oppsigelser) til
daværende rådmann. Det ble i etterkant ikke satt opp videre oppfølgning, og det var heller
ikke satt av penger til formålet. Da ny virksomhetsleder tiltrådte stilling 01.10.12 ble det fra
ansatte formidlet at det var et ønske om å fortsette påbegynt prosess. Denne prosessen ble
gjenopptatt i 2013.

Det ble i 2013 totalt gjennomført 4 dager med prosessveiledning av ekstern veileder med
fokus på psykososialt arbeidsmiljø. Ble i des 2013 besluttet videre prosess av
virksomhetsleder i samarbeid med kommunalsjef for barn og unge.
92. Andre forhold
Behov for endringer:
FORHOLD

BEHOV FOR ENDRINGER

Det ble høsten 2012 vedtatt en omorganisering
av tjenesten fra en generalist modell (jobber med
alle deler av saksbehandlingen) til en spesialist
modell. Omorganiseringen ble igangsatt i 2013.
Tjenesten ble delt i 3 team. Ved utgangen av
2013 ble det besluttet at denne inndelingen
måtte revurderes da organiseringen ikke fungerte
etter intensjonen.

Tjenesten har gått tilbake til en generalist
organisering hvor alle saksbehandlere jobber
med alle deler av saksbehandlingen. En
evaluering viste at tjenesten ble for sårbare til å
opprettholde organiseringen. Det er på sikt
imidlertid tenkt å opprettholde ”team
inndelingen” med 3 ansatte som har et
koordineringsansvar for hvert Sitt området.

Andre forhold av betydning:
Manglende veiledning i saksbehandlerrollen (belastende rolle i forhold til. type saker man
behandler i tillegg til utfordringene det er å bo i samme kommune/småkommuneproblematikk).
Ekstern veiledning på rollen som saksbehandler i barneverntjenesten er av stor betydning å få på
plass. Det ble i budsjett for 2013 bedt om kr. 50 000,- til ekstern veiledning til ansatte, dette ble
ikke tatt til følge i budsjettet. Behovet er stort da det å jobbe barnevern i seg selv er belastende i
tillegg til utfordringene med å jobbe barnevern i småkommuner. En slik veiledning vil forebygge
sykefravær og gi økt stabilitet og kvalitet på tjenesten.

Oppfølging
Følgende forhold i prioritert rekkefølge bør følges opp i neste periode:

PRI
1
2
3
4

FORHOLD

ANSVAR

Arbeidsmiljø
Lukking av avvik fra tilsyn vår 2013
Utarbeide godkjent internkontroll
Intern organisering av tjenesten

Virksomhetsleder, ansatte
Virksomhetsleder, ansatte
Virksomhetsleder
Virksomhetsleder

6. Budsjett-/rammejustering.
Det ble i 2013 foretatt flere uforutsette omsorgsovertakelser, samt utgifter til settekommune. Dette
har ført til økte kostnadene på disse områdene betraktelig. Dette viser at det er vanskelig å estimere
kostnader innenfor barnevern da utgifter kan komme brått på. Dette har medført et merforbruk i
2013. Nye barn under omsorg er unge, noe som betyr at kostnadsøkningen vil være vedvarende.
Forventet økning er meldt til ledelsen i begge kommuner.

7. Spesielle forhold
Virksomhetsleder valgte etter kun 1 år i tjenesten å si opp sin stilling . Hun hadde kun 1
måneds oppsigelsestid., og fratrede sin stilling 29.11.13. Stillingen ble utlyst og intern søker
ble ansatt. Det ble avsatt 1 dag til overlapping med ny virksomhetsleder. Dette må tas med
som en nyanse i denne årsrapporten.

8. Hovedinntrykk/konklusjon
Tjenesten har vært interkommunal siden 2011, og har og har hatt store utfordringer. En av
intensjonene var å få et større fagmiljø og mindre sårbarhet. Fordeling av saker har fungert etter
intensjonen da det ikke sees på geografi ved fordeling, men kapasitet og utfordringer i forhold til
relasjoner som kan være en utfordring for barneverntjenester i småkommuner. Det interkommunale
samarbeidet fungerer ikke optimalt. Det er behov for mer synlighet av barneverntjenesten i Hitra
kommune med en fast tilstedeværelse ved kontoret på Hitra. Det er gjort forsøk på å tilnærme seg
dette i 2013, men har til stadighet blitt bort prioritert på grunn av manglende kapasitet ved
tjenesten. Dette må settes på agendaen. Det må være en målsetting å etablere gode
samarbeidsrutiner kommunene imellom på alle nivåer og alle områder innenfor barneverntjenesten
og aktuelle samarbeidspartnere.
Det er jobbet mye med utfordringene rundt arbeidsmiljøet ved tjenesten i 2013. Ekstern
prosessveileder har i samarbeid med virksomhetsleder og ansatte ved tjenesten startet opp en
prosess med å etablere et felles faglig ståsted, samt danne en intern organiseringer av tjenesten som
skal ha til hensikt å blant annet kvalitetssikre at nye avvik ved tjenesten ikke skjer i fremtiden. Dette
arbeidet er tidkrevende og må påberegnes å ta mye tid også i 2014.
Stor ustabilitet i ledelsen ved tjenesten siden interkommunal sammenslåing, utfordringer vedr
arbeidsmiljø, samt en internkontroll som er til dels lite kjent, ikke implementert og har for generelle
rutinebeskrivelser må sees i sammenheng med avvikene gitt ved tilsyn våren 2013. Utarbeidelse av
internkontroll for barneverntjenesten ”internkontroll for barneverntjenesten i kommunene – en
veileder” er påbegynt, men det krever involvering av ansatte og rådmannsnivå, og bør gjennomføres i
henhold til veileder for å sikre implementering. Dette må være en prioritet da tjenesten ved tilsyn i
2011 ble gjort oppmerksom på dette, og det ved tilsyn i 2013 blir bemerket på nytt uten at det ble
sett noen merkbare endringer etter revideringer gjort i 2012.
Tjenesten består i utgangen av året av 1 fagleder med saksbehandling, 5 saksbehandlere, 1 vakant
stilling som saksbehandler, 1 merkantil stilling delt på 2 personer i 50 % stilling og virksomhetsleder
med noe saksbehandling på grunn av vakanse og sykmelding ved tjenesten.

9. Hva mener du bør være med i kortversjonen?
Tjenesten har vært interkommunal siden 2011, og har og har hatt store utfordringer. En av
intensjonene var å få et større fagmiljø og mindre sårbarhet. Fordeling av saker har fungert etter
intensjonen da det ikke sees på geografi ved fordeling, men kapasitet og utfordringer i forhold til
relasjoner som kan være en utfordring for barneverntjenester i småkommuner. Det interkommunale
samarbeidet fungerer ikke optimalt. Det er behov for mer synlighet av barneverntjenesten i Hitra
kommune med en fast tilstedeværelse ved kontoret på Hitra. Det er gjort forsøk på å tilnærme seg
dette i 2013, men har til stadighet blitt bort prioritert på grunn av manglende kapasitet ved
tjenesten. Dette må settes på agendaen. Det må være en målsetting å etablere gode
samarbeidsrutiner kommunene imellom på alle nivåer og alle områder innenfor barneverntjenesten
og aktuelle samarbeidspartnere.
Det er jobbet mye med utfordringene rundt arbeidsmiljøet ved tjenesten i 2013. Ekstern
prosessveileder har i samarbeid med virksomhetsleder og ansatte ved tjenesten startet opp en
prosess med å etablere et felles faglig ståsted, samt danne en intern organiseringer av tjenesten som
skal ha til hensikt å blant annet kvalitetssikre at nye avvik ved tjenesten ikke skjer i fremtiden. Dette
arbeidet er tidkrevende og må påberegnes å ta mye tid også i 2014.

Stor ustabilitet i ledelsen ved tjenesten siden interkommunal sammenslåing, utfordringer vedr
arbeidsmiljø, samt en internkontroll som er til dels lite kjent, ikke implementert og har for generelle
rutinebeskrivelser må sees i sammenheng med avvikene gitt ved tilsyn våren 2013. Utarbeidelse av
internkontroll for barneverntjenesten ”internkontroll for barneverntjenesten i kommunene – en
veileder” er påbegynt, men det krever involvering av ansatte og rådmannsnivå, og bør gjennomføres i
henhold til veileder for å sikre implementering. Dette må være en prioritet da tjenesten ved tilsyn i
2011 ble gjort oppmerksom på dette, og det ved tilsyn i 2013 blir bemerket på nytt uten at det ble
sett noen merkbare endringer etter revideringer gjort i 2012.
Tjenesten består i utgangen av året av 1 fagleder med saksbehandling, 5 saksbehandlere, 1 vakant
stilling som saksbehandler, 1 merkantil stilling delt på 2 personer i 50 % stilling og virksomhetsleder
med noe saksbehandling på grunn av vakanse og sykmelding ved tjenesten.

10. Har dere bilder til kortversjonen?

ÅRSRAPPORT
Virksomhet:

Sosialtjenesten i NAV Hitra Frøya

FRØYA KOMMUNE

Periode: 2013
93. Personell
Antall ansatte:
Antall årsverk:
Avgang i perioden:

3
2,5
Antall Antall
ansatte årsverk

Tilgang i perioden:

Antall Antall
ansatte årsverk

Fravær, antall sykedager totalt i %:
1 ansatt med lengre sykmelding forklarer et høyt sykefravær i 3. og 4. kvartal

Sykdom
8%
Opplæring
Permisjon
Annet

Merknad:
Med kun 2,5 årsverk blir prosenten høy når 1 (1 årsverk) er sykmeldt.

OPPLÆRING/KURS:
OPPLÆRINGENS HOVEDINNHOLD

ANTALL
ANSATTE

ANTALL
TIMER

Grunnkurs i opplysning, råd og veiledning. Grunnkurs økonomisk
rådgivning / Fylkesmannen i ST
Dagssamlinger vedr. Rus, Gjeldsrådgivning og KVP i regi Fylkesmannen i
ST
IKT-kurs felles i NAV

Alle

Internopplæring etter vedtatt kompetanseplan

Alle

kontinuerlig

Medarbeideroppfølging etter HKI

Alle

kontinuerlig

Alle
Alle

De kommunal ansatte er en del av en helhetlig stab i NAV Hitra Frøya. Vanskelig å skulle skille hva
som knyttes til de kommunalt ansatte vedr. opplæring.

HMS:
Egen felles HMS-plan/ PIB for NAV Hitra Frøya

ANDRE AVVIK:
94. Materiell
TILGANG I PERIODEN (type)

95. Økonomi
Total ramme:
FORMÅL
Konto
NAVN
3300 (totalt) NAV / kommunale tjenester
Utgifter
Inntekter

3301 (totalt)

NAV / komm. tj. ”Varden”
Utgifter
Inntekter

VERDI/
KOST.

AVGANG I PERIODEN (type)

TOTAL
BUDSJETT
4 712 801

FORBRUK

FORBRUK
i%

3 449 366

4 606 144
522 066

3 971 432
485 847

592 504

509 294

1 205 704
613 200

1 529 127
1 019 833

84 %

86 %

Kommentarer:
De kommunale tjenester som er lagt inn i NAV Hitra Frøya er rettighetsbaserte tjenester. Økonomisk
stønad etter sosiallovgivningen skal være et siste sikkerhetsnett når alle andre muligheter er prøvd.
I tillegg er et koordineringsansvar for tjenester rettet mot rusmiddelavhengige lagt til NAV.
Vi holder de økonomiske rammene mye på grunn av en tydeligere behovskartlegging og en tidlig
innsats overfor spesielt ungdom som kommer til NAV. En tydelig arbeidsrettet innsats og større krav
til aktivitet.
Med den minimumsbemanning vi har ved NAV Frøya i dag klarer vi likevel ikke å gi den kvalitative
gode oppfølgingen som virkelig bidrar til å endre menneskers liv i en positiv retning, da utfordringer
ifht. brukergruppen fattige/ vanskeligstilte er for store.
Regnskapet viser fortsatt høye utbetalinger til brukere som ikke har ressurser nok til å dekke
dagliglivets primære behov. Den største andelen av utbetalingene går til enslige f.o.m. fylte 25 år,
både kvinner og menn, og enslige forsørgere.
Vi har de siste årene sett en økning i utbetalinger knyttet opp mot å dekke husleie og strøm. Dette
har en sammenheng med at etterspørselen av boliger generelt er stor på Frøya, og huseiere kan ta
det de måtte ønske, i visse tilfeller opp mot kr. 8-9.000,-/ mnd. for ganske enkel standard. Flere av
brukerne leier gamle trekkfulle hus hvor de etter hvert sitter med høye strømutgifter de ikke klarer å
betale.
Antall gjeldsofre som ber om bistand av gjeldsrådgiver er sterkt økende og ikke håndterbar innenfor
en årsverksramme på 50 %. Kredittkortgjeld og ubetalte kommunale regninger sendt til inkasso er
mye av årsaken, flere av disse har fått begjært husene sine lagt ut for tvangssalg. En økning av
stillingen som gjeldsrådgiver er en samfunnsøkonomisk riktig investering i denne sammenhengen.
96. Mål/måloppnåelse i 2013
o ”ARBEID FØRST”
Økt fokus på arbeid / aktivitet
Stadig flere er formidlet ut i fast arbeid.
Stadig flere deltar i arbeidspraksis og i arbeidsmarkedsopplæring, nettopp for å styrke den
enkeltes mulighet for å få arbeid.

o

Interkommunalt rusarbeid
NAV Hitra Frøya har tydeliggjort rollen som koordinerende enhet for alt rusarbeid på Frøya
og Hitra. Ruspolitisk plan revideres. Samhandling mellom politi og kommunale enheter er
styrket.
Det er søkt og mottatt midler til å etablere et ”Ambulant team” spesielt rette mot brukere
med ”dobbeltdiagnose” Rusavhengighet og psykisk lidelse. Dette er et samarbeidsprosjekt
mellom NAV og psykisk helsetjeneste som i stor grad skal drive oppsøkende virksomhet,
være på arena der brukere er og være et bindeledd opp mot spesialhelsetjenesten og lege/
politi.

o

Boligsosialt arbeid
I desember 2013 ble det vedtatt i KST å bygge 8 nye sosiale boliger, noe enheten lenge har
kjempet for.

97. Andre forhold
Behov for endringer:
FORHOLD
2 kommunale årsverk er for lite ifht. oppfølging
av brukere med sammensatte behov.
0,5 årsverk gjeldsrådgiver er for lite ifht. en
økende gruppe personer som trenger bistand
langt ut over vanlig økonomisk rådgiving.

BEHOV FOR ENDRINGER
Økning av årsverksrammen:
Sosialtjenesten i NAV trenger 1 stilling som
jobber mer utadrettet, i bolig og på andre arena.
Gjeldsrådgiverstillingen bør økes til en 100 %
stilling.

Oppfølging
Følgende forhold i prioritert rekkefølge bør følges opp i neste periode:
PRI
FORHOLD
ANSVAR
1
Øke innsatsen innenfor boligsosialt arbeid
NAV/ Frøya kommune
2
Gi gjeldsofre mulighet for frivillig forvaltning i en valgt
periode. Tettere oppfølgning
NAV / Frøya kommune
2
Fokus på integrering og arbeidsformidling av innvandrere
NAV/ Frøya kommune

98. Budsjett-/rammejustering.
0,-

99. Hovedinntrykk/konklusjon
Den kommunale årsverk-rammen inn i NAV Hitra Frøya er for lav. En økning av ressurs rettet mot
boligsosialt arbeid og gjeldsrådgivning må vedtas. En satsning på disse områdene vil gi positive
resultater på mange områder.

Elin Reppe
NAV-leder
NAV Hitra Frøya

ÅRSRAPPORT
Virksomhet:
Kultur
Periode: 2013
100.

FRØYA KOMMUNE

Personell

Antall ansatte:
Antall årsverk:
Avgang i perioden.

20
12,95
Antall Antall
ansatte årsverk
2
% 200
Antall Antall
ansatte årsverk
3
% 250
Sykdom
6,7

Tilgang i perioden

Fravær, antall sykedager totalt i %:

Opplæring
Permisjon %
Annet
Merknad:
Ny rektor ved kulturskolen og daglig leder ved Frivilligsentralen er rekruttert i 2014, halvstilling i
Frøyahallen er besatt.
Sykefraværet var høyt de tre første månedene i året men sank dramatisk etter sommeren. I desember
hadde vi faktisk 0,0 % sykefravær.
Vi har mange ungdommer som jobber innenfor kultur. Disse bidrar som badevakter samt betjening ved
Frøya kino. Ungdommene leies inn på timesbasis og gjør en utmerket jobb.

OPPLÆRING/KURS:
OPPLÆRINGENS HOVEDINNHOLD
Veksthus for ledere.
Høyskoleutdanning ved HIST «Arrangement ledelse»

ANTALL
ANSATTE
6
2

ANTALL TIMER

HMS:
. HMS gruppe opprettet.

ANDRE AVVIK:
101. Materiell
TILGANG I PERIODEN (type)

VERDI/
KOST.

AVGANG I PERIODEN (type)

Avvik:
102.

Økonomi/Total ramme:

FORMÅL
Konto (4 siffer)

NAVN

4100

Kultur

TOTAL
BUDSJETT
7 182

FORBRUK
7 522

FORBRUK
I%
105

(Beløp i 1000 kr)

Kommentarer:
Selv om regnskapet viser et overskudd er ikke dette den reelle situasjonen. Skolenes bruk
av Frøyahallen er stipulert til kr. 460 000 pr. år og avsatt på rådmannens budsjett. Samme
sum står som forventet inntekt hos oss, men pengene fikk vi tross flere henvendelser ikke
overført. Det reelle resultatet er derfor en mindre forbruk på 120 000.
Budsjettet for Frivilligsentralen er stramt og hindrer oss i å sette i gang samfunnsnyttige
tiltak. Budsjett utarbeides av sentralens styre og leveres rådmannen.

103.

Mål/måloppnåelse i 2013

Vi har hatt stabil drift både ved kulturskole, idrettshall, svømmehall og frivilligsentral. Selv
med utskiftinger i to avdelinger har vi greid å opprettholde aktiviteten.

104.

Andre forhold

Behov for endringer:
FORHOLD

BEHOV FOR ENDRINGER

Reorganisering av etaten inkl. FKK
Utvidelse med 40 % stilling biblioteket.
Ny bruk av amfiet i Frøyahallen
Etablering av galleri for utstillinger.

Bemanning av kulturhus samt se på helheten.
Opprettholde åpningstider og service.
Ombygging/endringer
virksomhetsleder

Andre forhold av betydning:
Flere
virksomheten
under planlegging
avtar
nyttansvar
kulturhus.
gradkrigsminnesmerkene
gjelder dette kino og
Fra
ogframed
2014 harharvibidratt
ikke lenger
noen som
forI størst
å holde
teknisk
utstyr
på
lys
og
lydsiden.
«Stabben fort» på Titran. Dette må vi komme i en dialog med Titran grendalag om. Vi har
heller
ikke fra
budsjett
tilstilling
å leieved
innbiblioteket
guider påsliter
Titran.
Med nedtak
2,0 til 1,6
vi med å opprettholde tidligere servicenivå og
tilgjengelighet. Vi er også sårbare ved fravær og må ofte ty til stenging, noe som er uheldig.

Når det gjelder kulturminner er det ikke avsatt penger på budsjettet.
Oppfølging
Følgende forhold i prioritert rekkefølge bør følges opp i neste periode:

PRI

FORHOLD

ANSVAR

1
2
3
4
5

Total gjennomgang av virksomheten
Løse nødvendige driftsoppgaver i nytt kulturhus
Oppgradering av garderobene ved svømmehallen
Nye lokaler til Frivilligsentralen
Større fokus på idretten og frivilligheten totalt.

Rådmann/virksomhetsleder
virksomhetsleder
teknisk
virksomhetsleder
virksomhetsleder

105.

Budsjett-/rammejustering.

Rammebudsjettet må gjennomgås i sin helhet ved driftsstart av nytt kulturhus. Spesielt viktig for
Frøyahallen som mister en del arrangementsinntekter. Men vi tror ikke aktiviteten i Frøyahallen blir
mindre enn i dag, kun annerledes.

106.

Spesielle forhold

Samlokaliseringen av bibliotek og frivilligsentral har ikke fungert så godt som vi hadde
håpet på. Vanskelig tilgjengelighet gjennom skolegård og bibliotek samt at sentralen er
prisgitt bibliotekets åpningstider har ført til stor nedgang i besøkstall. Dette går ut over de
tilbud vi kan initiere ved å bruke frivillige i lokalsamfunnet.

107.

Hovedinntrykk/konklusjon

Kulturetaten er en mangfoldig virksomhet og som skal betjene hele befolkningen uansett
alder og tilhørighet. De ansatte er kreative og mange jobber ofte mer enn vi kan forlange,
men dette gjøres fordi folkene er entusiastiske og brenner for det de driver med.
Det spesielle med å ha kultur som arbeidsfelt er at mange av aktivitetene drives på kveld
og helg og spesielt i Frøyahallen har vi stor aktivitet. Idretten på Frøya er den store
leietakeren og her jobbes det godt.

108. Hva mener du bør være med i kortversjonen?
Kommer som eget skriv.

109.

Har dere bilder til kortversjonen?

ÅRSRAPPORT FOR FRØYA KOMMUNE
Virksomhet:Teknisk
Periode: 01.01.13 – 31.12.13

FRØYA KOMMUNE

110. Personell
Antall ansatte:
Antall årsverk:
Avgang i perioden.

85
39
Antall
ansatte

Antall
årsverk

0
Tilgang i perioden

Antall
ansatte

Fravær, oppgitt i %

Sykdom

0
Antall
årsverk

3
Opplæring
Permisjon
Annet

3
4,5
1
1
----

Merknad:
Det er ingen avgang i perioden, mens det er en tilgang på 2 hele stillinger. Dette gjelder VA-ingeniør,
vaktmester, samt driftsoperatør ved VA-avdelingen.
Vi har i 2013 hatt en liten nedgang i sykefraværet. Samlet sett for året er det på 4,5 %, med en
utvikling de siste årene som følger:
2009: 9,6 %
2010: 3,7 %
2011: 5,1 %
2012: 4,8 %
2013: 4,5 %

OPPLÆRING/KURS:
OPPLÆRINGENS HOVEDINNHOLD
Virksomhetsleder, fagleder ved driftsavdelingen og
fagleder kart og oppmåling har deltatt i lederutvikling Veksthus

ANTALL
ANSATTE
3

ANTALL
TIMER
6 samlinger
à 2 dager

HMS:
Antall avviksrapporter i perioden – Vannverket
Dette betyr at antall avvik innen vannverket er redusert med 55% fra

25

2011 til 2012.
Antall avviksrapporter i perioden – Avløp

4

Antall kundetimer pr. år som skyldes ikke-planlagte avbrudd i
vannforsyningen.
Vi har hatt en betydelig økning fra 2012 til 2013. Dette skyldes i
hovedsak 2 rørbrudd henholdsvis på hovedledningen til Titran på
Sætermyran, samt sjøledningen til Uttian.

4136 timer

Hovedområdene innen drift er nå dekket med egen IK.
ANDRE AVVIK:
Vi er nå à jour når det gjelder dispensasjonssaker, slik at vi har oppnådd vår
målsetting i henhold til virksomhetsplanen.
Innen det kommunaltekniske ansvarsområdet innleies konsulenter til byggeledelse
for større prosjekter som utbygging av Nordhammervika næringsområde og miljøgata
på Sistranda., mens for prosjekter innen VA og mindre byggearbeider tar vi
byggeledelsen selv. I tillegg har vi hatt prosjektledelsen/byggeledelsen for
omsorgsboligene og utbygging av Sætervågen havn i egen regi. Dette er en klar
forbedring i forhold til årene før. Vi er imidlertid avhengig av at prosjektering av
investeringsprosjekter settes bort til konsulenter, da driftsavdelingen ikke har
kapasitet til å forestå slik prosjektering i egen regi.

111. Materiell
TILGANG I PERIODEN (type)

VERDI/
KOST.

AVGANG I PERIODEN (type)

Ny bil til driftsavdelingen

leasing

3. Økonomi
Total ramme:
FORMÅL
Konto
NAVN
5100.120
5100.121
5100.130
5100.190

Administrasjon – teknisk
Forvaltningsutg. i eiendomsforvaltn.
Administrasjonslokaler
Interne serviceenheter

TOTAL
FORBRUK
BUDSJETT
-11
674
2.346
0

-579
674
2.674
0

FORBRU
K
I%
2
100
114
100

FORMÅL
Konto
NAVN
5100.221
5100.222
5100.261
5100.265
5100.301
5100.302
5100.303
5100.325
5100.330
5100.332
5100.339
5100.360
5100.381
5100.390
5121.221
5121.222
5122.221
5122.222
5123.222
5124.221
5124.222
5125.222
5126.222
5127.221
5128.221
5200.338
5200.340
5200.345
5200.353
5200.354
5200.357
5300.130
5300.265

Drift og vedlikehold av barnehager
Drift og vedlikehold – skolebygg
Drift og vedlikehold – Frøya sykehjem
Boliger – aldersboliger
Plansaksbehandling
Byggesaksbehandling
Kart og oppmåling
Tilrettelegg. og bistand for næringsliv
Samferdselsbedrifter/Transporttiltak
Kommunale veger/trafikksikkerhet
Beredskap mot brann og ulykker
Naturforvaltning og friluftsliv
Kommunale idrettsbygg og idrettsanl.
Den Norske Kirke
Dyrøy oppvekstsenter-Barnehage
Dyrøy oppvekstsenter - Skole
Mausund barnehage
Mausund skole
Nabeita skole
Nordskag oppvekstsenter-Barnehage
Nordskag oppvekstsenter - skole
Sistranda skole
Sørburøy skole
Hamarvik barnehage
Nesset barnehage
Forebygging av branner og ulykker
Produksjon av vann
Distribusjon av vann
Avløp
Tømming av slamavskillere/slambehandl.
Avfallsbehandling
Administrasjonslokaler - utleie
Tjenesteboliger
TOTALT
(Beløp i 1000 kr)
Avvik:
FORMÅL
GENERELT

TOTAL
FORBRUK
BUDSJETT
378
1.514
4.314
-1.376
754
-1.586
1.070
2.076
732
1.875
4.241
37
772
2.393
72
329
36
542
1.122
149
513
7.980
172
440
561
0
0
0
0
0
0
118
235
32.472

450
1.717
4.198
-782
765
-1.542
882
1.561
676
1.875
4.177
14
724
2.393
66
372
36
545
1.099
139
503
7.778
182
433
522
0
0
0
0
0
0
149
173
31.874

FORBRU
K
I%
119
113
97
175
101
103
82
75
92
100
98
38
94
100
92
113
100
100
98
93
98
97
106
98
93
100
100
100
100
100
100
126
74
98

AVVIK
Tallene i tabellen ovenfor viser nettoutgift for vedtatt
justert budsjett og avlagt regnskap. Det er i
nettobeløpene i tabellen også medtatt avskrivninger.
5100.120 – Administrasjon Regnskapet er her kommet ut med et netto overskudd.
teknisk
Dette skyldes betydelig større refusjon fra
kapitalbudsjettet som følge av byggeledelse og
prosjektledelse i egen regi. Dette med bakgrunn i alle
investeringsprosjektene som pågår.

5100.130 –
Administrasjonslokaler

Dette kapitlet kommer ut med et større forbruk. Dette
skyldes at det i budsjettet ikke er hensyntatt at
skattekontoret flyttet ut av sine lokaler den 01.03.2013.
Dette betyr en mindre leieinntekt og mindre refusjon for
felleskostnader som utgjør ca. kr. 350.000,-..

5100.221 – Drift og
vedlikehold av barnehager
5100.222 – Drift og
vedlikehold av skolelebygg
5100.265 – Boliger aldersboliger

Dette gjelder felles alle barnehager og generelt er det
større driftsutgifter enn budsjettert
Dette gjelder felles alle skolebygg og her er det økt
driftsutgift i forhold til budsjett.
Her er det et merforbruk/mindre inntekt på ca.
kr. 600.000,-. Dette skyldes mindre inntekter til bostøtte
på kr. 130.000,- og mindre tilskudd til omsorgsboliger på
kr. 300.000,-. I tillegg har vi økte utgifter til vedlikehold
og ikke minst drift/vedlikehold av tekniske anlegg.
5100.303 – Kart og
Overskuddet i forhold til budsjett skyldes økning i
oppmåling
gebyrinntektene. Hovedårsaken til dette er at det ble
foretatt oppmålingsforretning på alle byggeklare tomter i
Beinskardet boligfelt.
5100.325 – Tilrettelegging/ Innsparingen her skyldes mindre utgifter til felles
bistand for næringsliv
veterinærtjeneste med Hitra, samt mindre utbetaling av
næringsfondsmidler enn budsjettert.
5100.339 – Beredskap mot Her ble budsjettet justert slik at utgiftene ble økt som
brann og ulykker.
følge av større aktivitet. Imidlertid ble antall utrykninger
mindre i siste halvår enn vi antok ved justeringen. I
tillegg er det skrevet ut gebyr for unødige alarmer på
totalt kr. 60.000,- som ikke var budsjettert.
5125.222 – Sistranda
Mindreforbruket har bakgrunn i generelt mindre
skole
driftsutgifter, samt noe lønnsutgifer.
5200.345 – Vannverk
Her er det et overskudd på hele kr. 4,86 mill mot
budsjettert kr.1,7 mill. Bakgrunn for økningen i
overskuddet for 2013 skyldes følgende forhold:
-

-

Merinntekt på avgift som følge av et betydelig
større vannforbruk v/Innovamar. Dette utgjør ca.
1 mill. Økningen av vannforbruket er på 200% i
forhold til 2010, da «gamlefabrikken» var i drift.
Kalkulatoriske renter er mindre i forhold til
budsjett som følge av rentefoten er redusert.
Kalkulatoriske avskrivninger er også redusert
som følge av at statstilskudd til
investeringsprosjekter skal trekkes fra, før
avskrivinger beregnes.

Totalt har vi nå et bundet fond innen vannverket på
Kr. 16.900.000,-. Det er nå åpnet for at fondsavsetning
innen vannverket også kan benyttes til investering og
dette vil bli vurdert i forbindelse med
utbedringsprosjekter i 2014.I tillegg er vannavgiften til
boliger redusert med 5% i 2014.

5200.353 – Kloakker

Her har vi et underskudd på kr. 216.000,- mot
budsjettert på kr. 219.000,-. Underskuddet dekkes opp
ved bruk av bundet driftsfond som er avsatt tidligere år.
Det må i årene fremover foretas en betydelig
avgiftsøkning for å rydde opp i en del
forurensningsproblemer som følge av kloakkavløp.

5200.354 – Slamtømming

Slamtømming går med et overskudd på kr.400.000,som i hovedsak skyldes at det ikke ble foretatt tømming
av alle tanker i henhold til rute, mens inntekten er
inntektsført. Overskuddet er ført til fond som vil bli brukt
til å dekke opp den økte tømmingen som vil bli utført i
2014.

4.Mål
Teknisk utarbeidet i 2012 en egen virksomhetsplan som baserer seg på følgende
visjon og overordnet mål:
- Forvalte og drifte kommunens bygningsmasse og kommunaltekniske anlegg
på en slik måte at de ikke forringes og slik at brukere og kunder er fornøyd
med de produkter og tjenester som leveres.
- Vi skal være god på offentlig service ved rask saksbehandling og god kvalitet
i saksbehandlingene. Heri sørge for god informasjon ved aktiv bruk av
kommunens hjemmeside
- Kommunen skal være i forkant når det gjelder planlegging, slik at
næringslivet og andre utbyggere har tilrettelagte områder for utbygging. Dette
for å stimulere til videreutvikling av eksisterende bedrifter og nyetableringer,
slik at folketallet i kommunen øker som følge av flere og sikre arbeidsplasser.
Vi har de siste årene hatt stort etterslep når det gjelder behandling av
dispensasjonssaker, men vi har i løpet av de siste årene greid å komme à jour med
denne behandlingen og vi har også vært à jour med behandling av disse sakene
gjennom hele 2012og 2013. Antall dispensasjonssøknader er også redusert sett i
forhold til tidligere år. Dette kan ha sammenheng med ny kommuneplan som ble
vedtatt i 2011. Det samme gjelder antall klagesaker på dispensjonssaker.

5.Oppfølging
Følgende forhold i prioritert rekkefølge bør følges opp i neste periode:

PRI FORHOLD
1
Utarbeide og få vedtatt en ny samfunnsdel av
kommuneplanen, samt rullering av
kommunedelplan for Sistranda. Dette er i samsvar
med vedtatt planstrategi for Frøya kommune.
2
Ferdigstillelse av Hovedplan for kommunale
veger.
3

Rullere Trafikksikkerhetsplana

4

Utarbeide og få vedtatt en kloakkrammeplan for
hele kommunen
Foreta en gjennomgang av gebyrregulativet for
vann og avløp i henhold til kommunestyrets
budsjettvedtak for 2014
Økt bemanning innen administrasjonen
plan/byggesak, dispensasjonsbehandling og drift
Fullføring og kvalitetssikring av planarkiv og
videreutvikling av WEB-innsyn kart/ortofoto.
Fullføring av igangsatt adresseprosjektet, slik at
det kan innføres adresser for alle bebygde
eiendommer på Frøya innen 2015
Videre opplæring innen brann/beredskap i
henhold til ny forskrift om kompetansekrav
Økte vedlikeholdsmidler til både bygg, veger og
kaier

5

6
7
8

9
10

ANSVAR
Rådmann
Kommunestyre

Virksomhetsleder
Hovedutvalg for drift
Trafikksikkerhetsutvalget
Virksomhetsleder
Trafikksikkerhetsutvalget
Virksomhetsleder
Hovedutvalg for drift
Virksomhetsleder
Hovedutvalg for drift
Virksomhetsleder
Virksomhetsleder
Virksomhetsleder
HFD
Virksomhetsleder
Hovedutvalg drift
Virksomhetsleder
Hovedutvalg drift

6. Budsjett-/rammejustering.
Administrasjonen har fremdeles en lav bemanning og alle større
prosjekteringsarbeider og byggeledelederoppgaver utføres i stor grad av konsulenter.
Vi er pr. i dag ikke i stand til å oppfylle krav når det gjelder tilsyn med virksomheter i
henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Det foretas heller ikke tilsyn av
prosjekter som det er gitt byggetillatelse for. Dette må i fremtiden prioriteres. Vi har
nå fått styrket bygningsavdelingen med 1 stilling, slik at tilsynsarbeidet vil nå bli
prioritert.
Vi har i 2013 forestått byggeledelse på en god del kommunaltekniske anlegg i egen
regi. Dette gjelder del av byggetrinn 2 for Beinskardet boligfelt, renseanlegg i
Kirkdalsvatnet og utbedring av havna i Sætervågen,.
Vi forestår også prosjektledelse av en del større prosjekter i egen regi. Eksempel her
er Nordhammervika næringsområde, miljøgata på Sistranda, utbygging av Nabeita
oppvekstsenter og omsorgsboliger på Sistranda. I tillegg deltar vi i prosjektgruppa for
nytt kulturhus med 2 representanter.

Det er flere saker som har krevd store ressurser i 2013 og her kan nevnes:












Prosjekt- og byggeledelse for opparbeidelse av del av byggetrinn 2 i
Beinskardet boligfelt. Dette som en følge av adkomst til ny barnehage på
Sistranda.
Oppfølging/behandling av både kommunale og private reguleringsplaner
Prosjektledelse og oppfølging for fullføring av uteområde for Sistranda skole,
samt miljøgata på Sistranda.
Prosjektledelse/oppfølging av prosjektering av utvidelse av
vannrenseanlegget.
Deltakelse i prosjektgruppe for ny videregående skole/kulturhus
Prosjekt- og byggeledelse for nye omsorgsboliger på Sistranda
Oppstart av prosjekt for ny barnehage ved Nabeita skole til nytt
oppvekstsenter.
Oppstart av prosjekt for utvidelse av Nordskag oppvekstsenter.
Prosjektledelse for nytt næringsområde på Nordhammervika.
Byggeledelse for utbedring av Sætervågen fiskerihavn.
Byggeledelse for rehabilitering av Mausund Svømmehall

7. Spesielle forhold
Det er på Frøya en svært høy aktivitet innen bygge- og anleggsbransjen. Dette
gjelder ikke minst når det gjelder kommunale bygge- og anleggsprosjekter. Denne
aktiviteten medfører et svært stort arbeidspress ved teknisk og med den bemanning
vi hadde i 2013. Imidlertid er nå byggesaksavdelingen styrket med en hel stilling,
samt at vi har fått tilsatt en VA-ingeniør. Dette vil bety at vi er mindre sårbar og har nå
muligheter til å følge opp utbyggingsprosjekter på en bedre måte i egen regi, samt at
vi har muligheter til å foreta tilsyn med de objekter hvor det er gitt byggetillatelse.
Budsjettet og økonomiplanen som ble vedtatt i desember 2013 har et svært
ekspansivt investeringsbudsjett. Dette betyr at teknisk vil få betydelige oppgaver for å
lede disse prosjektene.
Det kan her nevnes følgende prosjekter:











Utbygging av Nabeita og Nordskag oppvekstsentre.
Fullføring av uteområde v/Sistranda skole sammen med miljøgata på
Sistranda.
Fullføring av næringsområde på Nordhammervika.
Videre deltakelse i prosjektgruppa i forbindelse m/nytt kulturhus og
videregående skole.
Utbygging av Sætervågen havn.
Utvidelse av vannrenseanlegget, samt en rekke anlegg innen rehabilitering av
ledningsnettet både for vann og avløp.
Oppstart av prosjektering av Kverva boligfelt(Holahauan)
Prosjektering og evt. oppstart av utbygging av Skarpneset industripark
Videre oppfølging av adresseprosjektet
Utbygging av Sistranda fiskerihavn



Utbedring av kaier i øyrekka i forbindelse med ny hurtigbåt/ferge

Vi mangler et oppdatert planregister og våre saksbehandlere bruker svært mye tid på
å finne hvilke planer som er gyldige og tilhørende planbestemmelser. Det ble i
perioden 2009 - 2011 arbeidet med planregisteret og målsettingen i vår
virksomhetsplan var at dette skulle være gjennomført/fullført ved utgangen av året.
Denne målsettingen oppnådde vi ikke, men for 2012 ble det gitt skjønnsmidler til å
fullføre digitalisering av de siste analoge planer. Vi ser derfor at vi har en mulighet til
å fullføre dette arbeidet i løpet av 2014. Den delen av planregisteret som er fullført er
allerede utlagt på kommunens hjemmeside, men det gjenstår fremdeles noe arbeid
før dette er komplett ikke minst gjelder dette kvalitetssikring av det materiellet som
legges på vår hjemmeside.
Nedenfor er det gitt en oversikt over antall saker som er behandlet i 2013, og dette er
sammenlignet med de 4-5 foregående årene.

Delingssaker:
Type deling
Boligtomter inkl. justeringer
Hyttetomter inkl. justeringer
Sjøhus og næringstomter inkl. justeringer
Andre delinger
TOTALT

2008
27
41
42
---110

2009
48
34
33
---115

2010
23
53
30
---106

2011
64
41
16
14
135

2012
37
25
31
13
106x)

2013
74
11
22
11
118

Oppmåling:
Type saker
Oppmålingsforretninger
Målebrev
Matrikkelbrev

2009
180
---------

2010
95
67
28

2011
170
10
100

2012
120
13
140

2013
131
0
115

Dispensasjonssaker:
Type saker
2009 2010
Ordinære
66
80(derav 27
dispensasjonssaker
bruksendr.)
Klagesaker
8
10
TOTALT

74

90(derav 16
avslag

2011
53(hvorav 9
avslag)
11(hvorav 7
avslag)
64(hvorav
16 avslag)

2012
58(hvorav
6 avslag)
8(hvorav
6 avslag)
66(hvorav
12 avslag)

Byggesøknader/tillatelser:
Type saker
2008 2009
Delegerte saker
257 249
Behandlet i planutvalget
7
18
TOTALT
264 267

2010 2011 2012
231 131 196
6
12 27
237 143 223

2013
204
37
241

2013
51(hvorav
4 avslag)
3(hvorav 2
avslag)
54(hvorav
6 avslag)

Fordeling av byggetillatelser på nybygg:
Type saker
Eneboliger
Rekkehus o.a.
Antall boligenheter
Hytter/fritidshus
Brygger/sjøhus/rorbuer
Næringsbygg/Forretningsbygg
Utleieleiligheter

2008 2009 2010 2011 2012 2013
16
15
14
11
16
54
7
13
0
0
18
5
17
27
10
1

15
25
9
1

21
25
11
7

9
8
1
1

14
21
5
1

25
67
19
1

I tillegg til ovenstående er det i 2013 stadfestet totalt 5 reguleringsplaner som
gjelder en ny privat reguleringsplan, 3 endringer av private reguleringsplaner og en
endring av kommunal plan.

8. Hovedinntrykk/konklusjon
Driftsåret 2013 har vært preget av svært høy aktivitet innen både den offentlige og
private sektor. Dette har også satt sitt preg på virksomheten, da vi har ansvaret for de
kommunale investeringer i bygg og anlegg, samtidig som den private sektor skal
serves med bygge- og delingstillatelser, reguleringsplaner utbygging av infrastruktur
m.m.
Nedenfor er gitt en oversikt over de enkelte saksområder og hva som har preget
disse områdene i 2013:
Bygg/Eiendom
I 2013 ble følgende bygningsinvesteringer fullført:
Kapitalbudsjettet:
 Påkostninger kommunale bygg(boliger,sykehjem,skoler og barnehager)
Utbedringer av leiligheter ved Øvergården, samt Rabben og Mausund
eldreboliger. I tillegg elektriske installasjoner, alarmanlegg og lås ved Frøya
sykehjem.
 Rehabilitering av Mausund svømmehall
 Oppstart av utbygging av Nabeita oppvekstsenter
 Oppstart prosjektering av Nordskag oppvekstsenter.
Veg/Trafikksikkerhet
 Endring av busslomma på Dyrvik, oppsetting av gjerde/veirekkverk på 2
plasser på veien til Bremneset og en plass på veien til Dragsneset, samt nytt
busskur på Hamarvik.
Vannverk
Programmet for utskifting av gamle kummer m/armaturer, samt rehabilitering av
høydebasseng fortsatte i 2013.
Dette utskiftingsprogrammet vil fortsette ut hele økonomiplanperioden.





Utskifting kummer
Utvidelse av vannrenseanlegget
Oppstart av hovedvannledning til Nordhammervika industripark.

Boligområder


Oppstart av utbygging av del av byggetrinn 2 i Beinskardet boligfelt.

Næringarealer






Opparbeidelse av Nordhammervika industripark, samt
konsekvensutredning/reguleringsplan for Skarpneset
Næringsområde
Utbygging av miljøgata
Utbygging av infrastruktur – kulturhus/videregående skole
Utbygging av Sætervågen fiskerihavn
Prosjektering av Sistranda fiskerihavn

Brann/redning
Tabellen viser antall utrykninger til ulike objekt/ulykker de siste sju år:
Type objekt/ulykke

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007
Antall Antall Antall antall antall antall antall
Brannhindrende tiltak
1
3
2
2
Brann i bygning
5
1
6
4
4
4
2
Gress-/lyngbrann
3
3
3
3
4
2
1
Pipebrann
2
0
0
1
1
1
2
Annen brann
2
1
4
1
0
0
4
Annen assistanse
8
5
5
2
3
1
0
Akutt forurensning
0
1
3
2
1
0
1
Trafikkulykker
6
10
7
6
10
11
5
Unødig alarm
18
14
15
5
6
3
1
Falsk alarm
4
0
0
0
0
2
2
Bilbrann
1
4
2
2
0
1
2
Brann i fritidsbåt
1
1
0
0
1
2
0
Hjertestans
5
3
TOTALT
56
46
47
28
30
27
20
Statistikken for antall utrykninger viser at 2013 har vært et travelt år for Frøya brannog redningstjeneste. Det er spesielt tre alarmhendelser som vi vil kommentere.
Det første er antall unødvendige alarmer som vi normalt har hatt lite av tidligere år,
men som har økt betydelig de siste årene. I 2013 hadde vi 12 unødige alarmer fra
Innovamar og det er utstedt gebyr for disse alarmene. I tillegg har det vært unødige
alarmer til de 2 andre byggene som har direktetilknytning til 110 sentralen,
henholdsvis Kysthaven og Frøya sykehjem.

Dette er betryggende på den måten at vi vil få tidlig varsel ved en eventuell brann,
ulempen er at vi vil få flere unødvendige alarmer. Disse alarmene er gebyrbelagt og
det faktureres etter satsene i kommunens gebyrregulativ. Gebyret er dessverre ikke
så høyt at det dekker kommunens reelle utgifter.
Det har også vært en betydelig antall trafikkulykker, hvorav ulykken ved Titran bru
endte med 2 omkomne.
Antall bygningsbranner har også økt i 2013 og vi har hatt en dødsbrann.
Brannvesenet har aldri opplevd 3 dødsulykker på samme år og slike ulykker er
selvsagt en ekstra belastning på mannskapet. Vi tar imidlertid debriefing på alvor slik
at mannskapet kan bearbeide de inntrykk som er opplevd.
Det tredje vi ser en økning på, er annen assistanse. I all hovedsak er dette hendelser
som er relatert til helse, dvs hjertestanser og bærehjelp. I 2013 gikk brannvesenet inn
i prosjektet ”Mens vi venter på ambulanse” som er et prosjekt i regi av Nors
Luftambulanse. Her har alle mannskaper gjennomgått et utvidet førstehjelpskurs over
16 timer( på helg). Vi har nå både hjertestarter og oksygen, samt en del materiell for
å stoppe blødninger. Dersom ambulanse er mer enn 20 min. unna ulykkesstedet så
utkalles brannmannskapet(First Respons). Vi har vært ute på flere hendelser med
hjertestans og vi har i 2013 reddet et liv som følge av at brannmannskapet er
opplærd og disponerer hjertestarter. Vi har gjennom Norsk Luftambulanse
repetisjonskurs over 4 timer hvert år, slik at mannskapet skal på best mulig måte
kunne takle ulykkessituasjoner hvor ambulanse har lang kjøretid frem til
ulykkesstedet.
Frøya brannvesen er brukbart utrustet både når det gjelder mannskap og materiell.
Imidlertid er bilparken vi disponerer svært gammel. Vi har 2 biler ved hovedstasjonen
som er fra 1982 og 1986. De må derfor betraktes som veteranbiler(30 år). I tillegg har
vi en bil ved Nordskag brannstasjon fra 1984.
Det må derfor snarest investeres i nytt bilmateriell slik at vi har sikkerhet for at vi
kjører utrykning med materiell som har de kjøreegenskapene som kreves for rask
utrykning.
I tillegg har vi i dag en hovedbrannstasjon hvor vi må rygge hovedbilen ut fra
garasjen. I tillegg ligger brannstasjonen lokalisert til et område hvor det foregår annen
næringsvirksomhet som til tider er til hinder for utrykninger. Vi har faktisk opplevd at
befalsvakta ved inspeksjon har måtte gi beskjed til de næringsdrivende å flytte unna
parkerte biler. Slik kan det ikke fortsette og etter at bil 2 ved hovedstasjonen ble kjørt
til totalvrak under utrykning i januar, så vil vi ikke ha plass i dagens stasjon til ny bil.
Dette for at det i dag ikke finnes så lave biler på markedet som går inn i dagens
stasjon på grunn av takhøyden. Ser man ellers på forholdene ved dagens stasjon så
tilfredsstiller ikke stasjonen kravene i henhold til HMS, dette gjelder ikke minst
garderobeforholdene. Det vil derfor i 2014 bli utredet hvor en ny stasjon bør
plasseres og utarbeide et forprosjekt m/kostnadsoverslag for ny stasjon på
Sistranda.

I tillegg planlegger nå Innovamar ny brannstasjon ved sitt anlegg på Nordskag for sitt
industrivern. Her er brannvesenet forespurt om å leie areal i stasjonen til vårt formål.
Dette har vi svart positivt på, men avtale er ennå ikke inngått.
Det er innført nytt kompetansekrav for brannkonstabler som er født etter 1957. I 2013
har vi 1 person som har tatt utdanning og tilfredsstiller kravet som utrykningsleder. I
tillegg har 4 personer tatt klasse B sertifikat for tungt kjøretøy, samt at 4 personer har
tatt utrykningssertifikatet. Vi er derfor godt oppdekket med mannskap som kan kjøre
utrykning med storbil.
Vi har imidlertid et stort etterslep av mannskap som skal gjennomføre grunnkurset.
Dette skyldes i hovedsak et betydelig etterslep på tilgjengelige plasser fra Norges
brannskole. Vi vil i 2014 søke om å få kjørt et eget grunnkurs i samarbeid med Hitra
brannvesen med 6 personer fra hvert brannvesen.
Når det gjelder bemanning så er den god både på Sistranda, Sula og Mausund. På
Nordskag er det vanskelig og rekruttere mannskap, slik at vi der har vakanse på 4
personer. Tiltak for å forbedre dette iverksettes i 2014 i samarbeid med
industrivernet ved Innovamar.
Ellers har vi hatt vakanse i stillingen som varabrannsjef i hele 2013 og det er derfor
ikke foretatt brannsyn i §13 bygg. Her er nå ansatt personell, men det kreves at
vedkommende tar utdanning før han kan foreta brannsyn. Vi arbeider også med
samarbeid med Hitra brannvesen, slik at vi ser for oss at forebyggende brannvern i
de to kommunene legges inn under Sør-Fosen interkommunale feiervesen.
Landbruk
Landbruket på Frøya ivaretar et sammenhengende kulturlandskap av god kvalitet
med en fornuftig arbeidsinnsats og en rimelig kostnad. Landbruket er også en viktig
bidragsyter for trivsel i nærområdene der vi kan følge varierte aktiviteter gjennom
året.
Året 2013 har gårdskarta vært basis for utregning av overføringene i landbruket for
Frøya. Veien hit har vært utfordrende siden Frøya har mange eiendommer med
jordbruksareal. Det er Riksrevisjonen som krevde en ny gjennomgang av alt
jordbruksareal i landet for å kunne lage et nytt oppdatert jordbruksregister. Det gamle
registret var basert på kartsituasjonen på slutten av 60-tallet.
Det har vært en utfordrende prosess og det vil ta flere år med oppretting og justering
før jobben er endelig ferdig.
Den enkelte kommune har ansvaret for utøvelsen av den nasjonale
matvaresikkerheten. Staten har satt 3 virksomhetsmål for landbruket som skal
oppfylles. Riksrevisjonen kom høsten 2010 med skarp kritikk av landbruket og mente
at samfunnet ikke får nok igjen for midlene som bevilges over statsbudsjettet.
Landbruket i Frøya har god kontroll på de fleste måla og er i en særstilling i så måte:
1. Produksjonsmålet er oppnådd. Det meste av dyrka jord og innmarksbeite er i
bruk. Areal som har ligget brakk opparbeides og settes i drift. Antallet aktive
husdyrholdere har stabilisert seg på like under 50 brukere. Frøya er den 3.
største kommune i fylket på økologisk drift.

2. Kulturlandskapet pleies ved slått og beiting. Nærmere 40 % av landarealet er i
aktiv bruk som eng og innmarksbeite eller som inngjerdet utmarksbeite. Vi
mangler fortsatt en politikk for å kontrollere spredning av innførte planteslag
som bla sitkagran, slirekne og tromsøpalme. Gjennom årlige kurs i
miljøplanlegging, har praktisk talt alle gårdsbruk i kommunen gyldig miljøplan i
fase 1 og 2.
3. Frøya har mye på gang når det gjelder bygdenæringer og bygdeutvikling.
Kommunen selv er en betydelig aktør gjennom småfeslakteriet på DALPRO. I
2013 ble anlegget til Stall Lund Teigås på Strømøya ferdig. I regi av
landbruksforvaltningen i samarbeidskommunene Hemne, Snillfjord, Hitra og
Frøya, holdes det årlig forskjellige kurs innen tema landbruk og miljø.
Prosjektet kunnskapsløftet som skal sikre etterutdanning for gårdbrukere er så
vidt kommet i gang.
Staten har som mål at den innenlandske matproduksjonen skal være styrket med 10
% innen 2020. Tilskudd til grøfting ble gjeninnført i 2013. Vi har fortsatt 3 aktive
melkebruk i kommunen, samt to bruk har fortsatt kvote som ikke er innløst. Et
beiteområde for villsau er etablert med hjelp av jordskifteverket mellom Ervika og
Stuttvatnet i 2013.
Prisen på landbruksprodukter på verdensmarkedet har jevnet seg ut i forhold til
tidligere år. Dette vil påvirke det norske landbruket lite på grunn av våre spesielle
avtaler om målpris på landbruksvarer.
Veterinærsamarbeidet med Hitra fungerer bra.
Havbruk
I Frøya kommune finnes det totalt 41 lokaliteter hvor det er tillatt å drive med
akvakulturvirksomhet. Av disse er 30 lokaliteter knyttet til oppdrett av matfisk av laks,
ørret og regnbueørret, 3 lokaliteter for torsk, 4 lokaliteter knyttet til klekkeri- og
settefiskanlegg, 3 lokaliteter for havbeite av stort kamskjell og 1 slakteri for laksefisk
(Fiskeridirektoratets registre).
I 2013 har det blitt lagt ut 7 havbrukssaker til offentlig ettersyn og behandlet i
kommunen. 3 saker gjelder utvidelse av areal og lokalitetsbiomasse, 2 saker om nye
lokaliteter og 2 saker om taredyrking.
.
Fiskeri
I 2013 var det registrert 145 personer i fiskerimantallet for Frøya kommune
(Fiskeridepartementet). Av disse hadde 114 fiske som hovednæring og 31 fiske som
tilleggsnæring. Frøya er fortsatt Sør-Trøndelags viktigste fiskerikommune, og ca 44
% av alle fiskefartøy i fylket er registrert på Frøya (126 fartøy på Frøya).

Miljø
Årets hjortejakt ble gjennomført i perioden 1. september til 23. desember. Til sammen
ble det felt 28 dyr, fordelt på 9 kalv, 13 hanndyr og 4 hunndyr. Dette gir en
fellingsprosent på 77 prosent, som er tilsvarende som foregående år.
Det er estimert til å ha blitt skutt 580 grågås (Jegerregistert/SSB). Det er påbegynt
arbeid med ny forvaltningsplan for grågås.
Ulovlige avfallsplasser: Frøya kommune har utfordringer med at det er plassert mye
løsøregjenstander som kan oppfattes som skjemmende for omgivelsene, mulighet for
forurensing eller er til fare for barn og dyr. Det er i 2013 sendt ut fire pålegg om
opprydding.
Mink: Fylkesmannen har bevilget midler til å bekjempe mink på Frøya. Mink er en
uønsket art på Frøya, og gjør stor skade på fuglebestanden. 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.
Kartlagt friluftareal: På anmodning fra Miljøverndepartementet har fylkesrådet i SørTrøndelag, i april 2012, vedtatt å igangsette gjennomføring av en kartlegging av
friluftsområdene i alle fylkets kommuner.
Kartleggingen legger særlig vekt på nærturområder, grøntdrag/turdrag og
grøntområder i og nær bebyggelse/tettsteder. Kartlegging og verdsetting av
friluftslivsområder er en temakartlegging, og ikke en plan. Arbeidet vil danne
grunnlaget for vurdering av friluftslivs-interesser i bl. a kommuneplan og
kommunedelplaner. Tilgang på friluftslivsområder av høy kvalitet er viktig for
livskvalitet, folkehelse og utvikling av byer og tettsteder.
Friluftslivets arealer i kommunen har stor identitets- og trivselsskapende verdi. De er
viktige for det helsefremmende arbeidet og er en viktig ressurs som
friluftslivsområder for bl.a næringslivet i kommunen. Målet med kartleggingen er å:
 Få oversikt over og tydeliggjort friluftslivets arealer i kommunen
 Skape forutsigbarhet i arealplanleggingen
 Ta vare på opplevelseskvaliteter knyttet til friluftsliv og rekreasjon
 Unngå bit-for-bit nedbygging og fragmentering
 Gi grunnlag for utarbeiding av planer som bla grønnstruktur, sti-og løypeplaner
og markaplaner for kommunen
 Gi grunnlag for helhetlig tenkning når nye tema og utbyggingspress dukker
opp
 Gi grunnlag for søknad om spillemidler og sikringsmidler
 Få verdsatt og prioritert friluftslivets arealer i kommunen – og gjennom dette
sikre god tilgang på relevant friluftslivsinformasjon i kommunens eget arbeid
og for eksterne parter
Vanndirektiv: Hovedformålet med vanndirektivet er å sikre beskyttelse og bærekraftig
bruk av vannmiljøet, og om nødvendig iverksette forebyggende eller forbedrende
miljøtiltak for å sikre miljøtilstanden i ferskvann, grunnvann og kystvann. Det skal
settes miljømål som skal være konkrete og målbare. Forvaltningen av vann skal
være helhetlig fra fjell til fjord, samordnet på tvers av sektorer, systematisk,
kunnskapsbasert, og tilrettelagt for bred medvirkning.
Vanndirektivet har som generelt målet at alle vannforekomster minst skal
opprettholde eller oppnå "god tilstand" i tråd med nærmere angitte kriterier.

Direktivet stiller krav til at det gjennomføres en samordnet planleggingsprosess i hver
vannregion for å utarbeide en forvaltningsplan med miljømål for hver vannforekomst,
samt et tiltaksprogram med beskyttende og forbedrende miljøtiltak som skal sikre at
miljømålene nås. I 2013 er det levert inn tiltaksanlyser.






Kunnskap må hentes inn gjennom kartlegging, overvåking, risikovurdering og
tilstandsvurdering.
Forvaltningsplaner som beskriver kunnskapsgrunnlaget og setter opp
miljømål.
Tiltaksprogrammer med beskyttende og forbedrende miljøtiltak som skal sikre
at miljømålene nås.
Tiltaksgjennomføring, med overvåking av at tiltakene fungerer etter hensikten.
Deretter gjentas styringssløyfen.

Økonomistyring/Sluttkommentar
Med den aktivitet som har vært i 2013, med stadige nye prosjekter og utredninger,
har økonomistyringen vært en utfordring.
Totalt sett har teknisk kommet ut med et mindre netto forbruk i forhold til vedtatt
justert budsjett på kr. 600.000,-, og med bakgrunn i dette vil virksomhetsleder
understreke at alle enhetene har hatt en svært god budsjettdisiplin i 2013. Det er
imidlertid områder hvor man har utfordringer og hvor man i løpet av året har måtte
styrke budsjettet. Dette gjelder spesielt drift/vedlikehold av vår bygningsmasse,
utgifter til behandling/ levering av avfall ved Frøya sykehjem, samt brannvesenet som
følge av flere utrykninger og utvidelse av førerkort/utrykningsførerkort. Det må også
tillegges at våre strømutgifter har stabilisert seg selv med en større bygningsmasse
og dette skyldes de ENØK-tiltak som er iverksatt. Det kan imidlertid nå tyde på at
utgiftene vil øke som følge av at TrønderEnergi legger om noen av sine tariffer. Vi er
derfor nå i dialog med Hitra kommune om å gå ut på felles anbud vedrørende kjøp av
elkraft.
Med den aktivitet vi har innen utbygging av infrastruktur og andre byggeprosjekt, har
vi ikke mulighet å følge opp alle disse prosjektene i egen regi. Selv om vi engasjerer
byggeledere eksternt i de ulike prosjekter, vil likevel en god del arbeid i forbindelse
med prosjektledelse måtte utføres i egen regi. Vi har nå imidlertid på plass 2
prosjektledere/byggeledere i henholdsvis 50% og 60% stilling som gjør at vi nå har
mulighet til å styre en del prosjekter i egen regi. I tillegg har vi nå fått utvidet
personalrammen med 2 hele stillinger innen VAR-området med henholdsvis en
driftsoperatør og en VA-ingeniør.
Med den bemanning vi har hatt innen byggesak har det ikke vært mulig å føre tilsyn i
henhold til de nye bestemmelsene i plan- og bygningsloven. Vi har nå imidlertid fått
økt bemanningen med en helstilling noe som vil bedre denne situasjonen betraktelig.
Det er også gledelig at vi nå har en oppdatert arealdel i kommuneplanen inkl.
kystsoneplanen. Dette har bl.a. medført et mindre påtrykk av dispensasjonssaker.

Imidlertid står vi nå foran en rullering av kommunedelplanen for Sistranda og dette
arbeidet må igangsettes snarest, ikke minst ut fra den byggeaktiviteten som nå
foregår i sentrum og som man må påregne vil fortsette i årene fremover.

Sistranda 3. april 2014
Andreas Kvingedal
virksomhetsleder

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Sten Kristian Røvik
Arkivsaksnr.: 14/726

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

BUDSJETTJUSTERING AV INVESTERINGSBUDSJETT 2014

Vedtak:
Forslag til vedtak:
Frøya kommune vedtar justering av investeringsbudsjett som følger:
Prosjektnr:
Tekst:
Beløp:
111302
IKT (inkl. økonomisystem)
255 499,111303
Oppgradering E-kommune
183 231,551305
Hamarvik BHG/Nabeita oppvekstsenter
4 928 766,551306
Nordskag oppvekstsenter
10 000 000,551307
Mausund Svømmehall
4 155 558,551310
Omsorgsboliger Beinskaret
3 155 261,551311
Påkostning kommunale bygninger
131 673,551312
Kom-Opp prosjektet
454 500,551317
Utbygging Sistranda Sentrum
15 771 664,551318
Utvidelse av renseanlegg
3 460 172,551319
Utskifting/rehab ledningsnett
979 679,551322
Sæthervågen Fiskerihavn
5 201 015,551324
Vassverksutbygging
1 491 635,551326
Hovedkloakk nytt næringsområde
1 924 752,551329
Asfaltprogram
1 211 332,551330
Utskifting/rehab høydebasseng
826 100,551331
Fiskerihavn – Sistranda
311 584,551335
Næringsområde Nordhammarvik
1 008 636,551337
Boligfelt Dyrøy
1 000 000,551338
Boligområde Kverva
5 000 000,551339
Brannsikring Hallaren kirke
1 132 500,551342
Dyrøy oppvekstsenter
951 000,551345
Adresseprosjekt
215 372,551346
Frøya kultur- og kompetansesenter
3 724 313,551351
Midtsiholmen
700 000,551352
Utbygging/sannering i h.h.t. rammeplan
3 500 000,Totalt
71 674 241,Finansiering:

Bruk av ubrukte lånemidler
Statlige tilskudd
Momskompensasjon
Total finansiering

59 097 678,6 239 000,6 337 563,71 674 241,-

Vedlegg:

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
I henhold til god regnskapsskikk vedtas nå investeringsbudsjettet for 1 år tilsvarende budsjett
vedrørende drift. Dette medfører at ubenyttede budsjettmidler for inneværende år skal medtas
i kommende års budsjett. Da investerings- og driftsbudsjett utarbeides i oktober måned
gjenstår 2-3 måneder for gjennomføring av pågående prosjekter før nytt budsjettår tiltrår. En
anbefalt prosedyre er at ubenyttede budsjettkostnader framlegges som grunnlag for justering
av årets investeringsbudsjett så snart årets regnskap foreligger. Av forskjellige årsaker er
årets regnskapsavsluttning forskinket, noe som også medfører en forsinket rapportering av
ubenyttede midler. Prosedyren i Frøya kommune har vært videreføring av vedtatte
investeringsprosjekter og i den anledning er det utarbeidet en oversikt pr. 31.12.2013 som
utgjør totalt (inkl. mva) kr. 71 674 241,-. Av dette er kr. 59 097 678,- finansiert med ubrukte
lånemidler. Totalt ubrukte lånemidler er pr. 31.12.2013 kr. 64 474 749,-. Ubenyttede midler
er plassert i bank med høyere rente enn lånerenten så Frøya kommunes ubrukte lånemidler
medfører ikke økt rentekostnad for kommunen.
Vurdering:
Etterslep på gjenomføring av investeringsprosjekter skyldes de senere års store aktiviteter,
noe som medfører at en del aktiviteter forskyves. Etter en gjennomgang med teknisk sjef
anbefales justering i h.h.t utarbeidet oppsett.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Sten Kristian Røvik
Arkivsaksnr.: 14/724

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014

Innstilling:
Kvartalsrapport 1. kvartal 2014 taes til orientering.

Vedlegg:
Kvaratlsrapport 1. kvartal 2014
Saksopplysninger:
Utarbeidet kvartalsrapport for 1. kvartal 2014 viser et netto regnskapsmessig merforbruk på
NOK 1,383 mill mot et budsjettert netto merforbruk på NOK 0,154 mill. Dette gir et negativt
avvik på NOK 1,229 mill. En vesentlig påvirkningsfaktor for resultatet er en reduksjon i
skatteinntekten for 1. kvartal på kr. 4,722 mill. Virkningen reduseres med kr. 1,490 mill i
økning av rammetilskudd og nettoeffekten utgjør kr. 3,23 mill.
Skatteinntekten har for Frøya kommune en forholdsmessig økning pr. 31.5.2014, men i h.h.t.
revidert nasjonalbudsjett er det forventet en generell skattereduksjon i 2014. Dersom
nedgangen blir som anslått, vil dette medføre en redusert inntekt for Frøya kommune på kr.
7,8 mill for 2014 i h.h.t. beregninger. Dette kan medføre nødvendigheten av en vesentlig
budsjettjustering ved utarbeidelse av halvårsrapporten.
Vedrørende hovedposter forøvrig og deres påvirkning på regnskapet for 1. kvartal 2014 vises
til vedlagte kvartalsrapport.
Vurdering:
Driftsmessig er resultatet pr. 31.3.2014 vesentlig påvirket av kostnader i forbindelse med
lyngbrann i januar. Direkte kostnader utgjør kr. 1,7 mill. Kostnader for øvrig i forhold til
budsjett påvirkes i hovedsak av periodiseringsvirkninger.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Torbjørn Berglann
Arkivsaksnr.: 14/712

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret

RAPPORT FRA FORVALTNINGSREVISJON - HELHETLIG INNSATS OVERFOR
BARN OG UNGE

Kontrollutvalgets innstilling til kommunestyret:
1. Kommunestyret merker seg rapportens konklusjon og anbefalinger vedrørende
behovet for kompetanse i oppvekstsektoren og ber rådmannen legge fram en sak i
løpet av høsten om hvordan kompetansenivået i sektoren kan heves.
2. Kommunestyret tar rapportens øvrige konklusjoner og anbefalinger til
orientering.

Vedlegg:
Ingen.
Saksopplysninger:
Oppdragsansvarlig forvaltningsrevisor presenterte rapporten og svarte på spørsmål fra
utvalget. Kommunalsjef for oppvekst orienterte om kommunens oppfølging av
rapporten.
Innstillingen ble enstemmig vedtatt.
Saksutredning
Kontrollutvalget i Frøya kommune bestilte i sak 06/13 en forvaltningsrevisjon av
kommunens innsats for et helhetlig tjenestetilbud for barn og unge i en utsatt situasjon.
Revisjonen la fram en prosjektskisse for utvalget i sak 13/13 og en prosjektplan i sak 34/13,
som utvalget sluttet seg til.
Revisjonen har belyst to problemstillinger. Den ene omfatter planer, rutiner og forebyggende
tiltak for barn og unge i en ”utsatt situasjon”. Problemstilling to omfatter samarbeid mellom
de ulike delene av tjenesteapparatet, som i denne sammenhengen er Sistranda barne- og
ungdomsskole, Nordskag oppvekstsenter, Nesset barnehage, barneverntjenesten, helsestasjon
og skolehelsestjeneste, PPT, SLT-koordinator og lensmann.

I rapporten brukes begrepet ”utsatt situasjon”om barn og unge (…) med
lærevansker, med adferdsproblemer, med psykiske vansker, med fysiske
eller psykiske funksjonsnedsettelser, med rusproblematikk, og barn
og unge som har vært utsatt for omsorgssvikt eller vold, m.m. (NOU: 2009- 22)
Et fellestrekk for disse personene er at de trenger tilbud fra minst to av de aktuelle
tjenestene.
I den første problemstillingen spør revisjonen om Frøya kommunes tjenester for barn og
unge har etablert planer, rutiner og forebyggende tiltak for de som er i en ”utsatt situasjon”.
Revisjonen konkluderer med at kommunen har en plan for tidlig innsats. Planen omfatter
flere tiltak, som skal vurderes og rapporteres årlig. Frøya kommune mangler
formalkompetanse i viktige funksjoner i barnehage, skole og hjelpetjenester og det er
vanskelig å få søkere til disse stillingene. Det fører til at flere barnehager har dispensasjon
fra kompetansekravene. Revisjonen peker på at skolestrukturen er desentralisert og at der
elevtallsveksten vil være størst i årene framover, vil det være mest utfordrende å
tilfredsstille kompetansekravene. Revisjonen har inntrykk av at medarbeiderne har
muligheter for å ta videreutdanning.
I rapporten står det at barnehagene og skolene har tatt i bruk ulike verktøy for å jobbe
forebyggende, blant annet deltar kommunen i flere prosjekt og har ulike hjelpemidler for å
avdekke situasjonen. Revisjonen mener at Frøya kommune må være målrettet i bruken av de
ulike verktøyene og vurdere nytten av disse. Skolene og barnehagene har satset på språk- og
begrepsutvikling, blant annet med henblikk på minoritetsspråklige. Frøya kommune har en
høyere andel elever med minoritetsspråklig bakgrunn enn Sør-Trøndelag og landet ellers.
Samtidig går andelen som får særskilt norskopplæring ned i kommunen. Frøya kommune har
også lavere andel elever som får morsmålsundervisning. Revisjonen stiller spørsmål ved
utviklingen, men tar forbehold om det kan være feil i KOSTRAregistreringen.
Revisjonen skriver at ingenting tyder på at opplæringen til minoritetsspråklige elever er
mangelfull. Revisjonen skriver at kommunen jobber systematisk med oppfølging av
tiltak, men observerer at tiltak blir utsatt på grunn av mangel på kompetanse og ressurser.
Barnehagene og skolene har jevnlige brukerundersøkelser, som ifølge revisjonen brukes i
arbeidet ved virksomhetene og i kommunens planarbeid. Det er etablert et godt opplegg for
å få foreldre til å svare på barnehageundersøkelsen, mens opplegget for å få foreldre i skolen
til å svare har betydelig forbedringspotensial. Kommunen har en uttalt målsetning om å
styrke samarbeidet og engasjementet blant foreldrene. Revisjonen påpeker at barnehagene
og skolene har slitt med å nå dette.
I den andre problemstillingen spør revisjonen om det er etablert samarbeidsarenaer
mellom de ulike tjenestene for barn og unge, mellom tjenestene og politiet, og om
disse fungerer etter hensikten.
Revisjonen konkluderer med at rådmannen har lagt til rette for helhetlig innsats for barn og
unge ved å etablere Forum oppvekst. Her inngår barnevern,
helsestasjon og skolehelsetjeneste og PPT sammen med skoler og barnehage. Revisjonen
skriver videre at kommunen håndterer overgangene mellom skoleslagene
tilfredsstillende og har lagt godt til rette for disse.

Det er etablert flere samarbeidsorgan, blant annet forum oppvekst, som er et forum for
lederne i sektoren. Videre er det samarbeidsteam ved samtlige barnehager og skoler.
Disse involverer styrer/rektor, PPT, barnevern, skolehelsetjeneste/helsestasjon og
barnets foresatte. Revisjonen mener at samarbeidsteamene i hovedsak fungerer etter
intensjonen.
Barnevernstjenesten, helsestasjon og skolehelsetjenesten og PPT er blant flere tjenester for
barn og unge som er samlokalisert i «Kysthaven». Hensikten med samlokaliseringen var å
etablere mer samarbeid på tvers av tjenestene, og at brukerne skulle ha lavere terskel for å ta
kontakt. I tillegg ønsket man å etablere et ”familiens hus”. Revisjonen skriver at
samlokaliseringen ikke har hatt den ønskede effekten.
Samarbeidet mellom kommunen og politiet beskrives i rapporten som godt organisert, og
revisjonen mener det er positivt at Frøya kommune har fått til samarbeidet mellom ledelsen
i kommunen og politiet, sammen med ungdomsråd og videregående skole.
Revisjonen anbefaler rådmannen å følge opp utfordringer når det gjelder:
• Riktig og nødvendig kompetanse i ulike tjenester for barn og unge
• Legge tilrette for etter- og videreutdanning
• Bruke eksterne kompetansemiljø der kommunen selv mangler kompetanse
• Profilerings- og rekrutteringstiltak
•
•
•

Finne tiltak for å styrke foreldresamarbeidet når det gjelder:
Deltakelse på foreldremøter
Brukerundersøkelser

Vurdering:
Kontrollutvalgssekretariatets konklusjon
Undersøkelsen viser at Frøya kommune i hovedsak har et helhetlig tjenestetilbud til barn og
unge i en utsatt situasjon. Rapporten viser at det er behov for å styrke kompetansen innenfor
oppvekstområdet.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland
Arkivsaksnr.: 14/721

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

REVIDERT DELEGASJONSREGLEMENT - FRØYA KOMMUNE
Forslag til vedtak:
Vedlagte delegasjonsreglement vedtas som Frøya kommunes delegasjonsreglement fra d.d.
Reglementet erstatter tidligere vedtatte delegeringsreglement (K-sak sak 105/07)

Vedlegg:
Delegasjonsreglement for Frøya kommune

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
Dagens delegasjonsreglement ble sist revidert høsten 2007, vedtatt i K-styrets sak 105/07.
Rådmannen har nå foretatt en ny revidering, slik at reglementet er ytterligere tilpasset kommunens
flate organisasjonsstruktur.
Delegeringsreglementet er utformet i tråd med de konkrete bestemmelsene om delegering i
Kommuneloven for de ulike politiske organ og roller som er aktuelle i en kommune. Særlig skal
framheves reglene for delegering til formannskapet (§8 nr. 3), ordfører (§9 nr. 5),faste utvalg (§ 10),
og interkommunalt samarbeid (kap 5), samt delegering fra politisk nivå til rådmannen som den
øverste leder for den samlede kommunale administrasjon (§ 23 nr.4).
Vedlagte reviderte delegasjonsreglement er bygd opp av 4 hoveddeler
- Grunnprinispper for organisering og delegering i kommuneloven
- Reglement for kommunestyret og dets faste utvalg
- Delegering fra kommunestyret til rådmannen
Kapittel om reglement for interkommunale styrer (er under utarbeidelse og vil bli behandlet separat)
Dokumentet er forankret i Kommunelovens bestemmelser om delegering. Loven slår fast at
kommunestyret er kommunens øverste organ, og at kommunestyret treffer vedtak så langt ikke annet
følger av lov eller delegeringsvedtak (Kl. § 6). Det er ikke praktisk mulig for kommunestyret selv å
ta alle beslutninger som er nødvendig i kommuneorganisasjonen. Det er derfor gjennom
delegeringsreglement andre organer og roller får legitimitet til å ta beslutninger på vegne av
kommunestyret.

Vurdering:
Revidert delegasjonsreglement er grundig gjennomgått administrativt, og kvalitetssikret av
kommuneadvokaten. Rådmannen anbefaler at dette vedtas som kommunens gyldige
delegasjonsreglement fra kommunestyrets vedtak.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland
Arkivsaksnr.: 14/722

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret
REVIDERT MØTEREGLEMENT - FRØYA KOMMUNE
Forslag til vedtak:
Vedlagte møtereglement vedtas som Frøya kommunes delegasjonsreglement fra d.d.
Reglementet erstatter alle tidligere vedtatte møtereglement.

Vedlegg:
Møtereglement for Frøya kommune

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):

Saksopplysninger:
Dokumentet har fire hoveddeler:
•
•
•

Møtereglement for kommunestyret og faste utvalg (del 2)
Administrasjonens saksbehandling (del 3)
Behandling av anke/klager (del 4)

Møtereglementet er forankret i Kommunelovens kap 6 om saksbehandlingsregler i folkevalgte
organer. Reglementet er utfyllende regler til Kommuneloven (jf. kommuneloven § 39, nr. 1).
Møtereglementet gjelder for kommunestyret, formannskapet og faste utvalg etter kommuneloven §
10 og styrer etter kommuneloven § 11 med mindre reglementet for det enkelte organ ikke foreskriver
annet.

Vurdering:
Møtereglementet er grundig gjennomgått administrativt, og kvalitetssikret av kommuneadvokaten.
Rådmannen anbefaler at dette vedtas som kommunens gyldige møtereglement fra kommunestyrets
vedtak.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Sten Kristian Røvik
Arkivsaksnr.: 14/387

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Formannskapet
Kommunestyret

ØKONOMIREGLEMET FRØYA KOMMUNE

Vedtak:
Forslag til vedtak:
Utarbeidet utkast vedtas som revidert Økonomireglement Frøya kommune fra 30.06.2014.

Vedlegg:
Økonomireglement Frøya kommune
Saksopplysninger:
Den 08.12.11 behandlet kommunestyret som sak 206/11 «Nytt økonomireglement for Frøya
kommune». Det ble fattet følgende enstemmig vedtak:
«Saken utsettes til neste kommunestyremøte.
Kommunestyret ber adminsitrasjonen jobbe videre med nytt økonomireglement slik at
endringene kommer bedre fram, og konsekvensene av disse endringer blir synliggjort for
kommunestyret.
Videre arbeid med nytt økonomireglement må ses i sammenheng med rullering av
delegasjonsreglementet.»
Som tidligere beskrevet ble saken fremmet under et visst tidspress og at det burde vært brukt
noe mer tid på saken. Vedtaket fra desember 2011 ble ikke fulgt opp administrativt og
rådmannen har beklaget dette overfor kommunestyret.
Den 20.06.13 behandlet kommunestyret på nytt saken under 67/13 med følgende enstemmige
vedtak:
«Gitt at kommunestyret slutter seg til rådmannens innstilling i den sak om budsjettoppfølging
og rapportering, skal følgende reglementer gjennomgås og legges fram til politisk behandling
i løpet av oktober 2013:
• Reglement for anvisning
• Reglement for årsbudsjett

•
•
•
•
•
•
•

Reglement for delegering av budsjettmyndighet
Reglement for over- og underskudd
Reglement for tap på fordringer
Reglement for investeringsprosjekt
Reglement for årsavsluttning
Reglement for startlån
Reglement for økonomiplan

I tillegg må følgende gjennomgås:
- Rutiner som er påpekt av revisjon i forbindelse med behandlingen av
finansreglementet må legges fram til politisk behandling.
- Gjennomgangen må ses i sammenheng med rullering av delegasjonsreglementet
- De ulike reglementene samles i ett økonomireglement hvori finansreglementet,
innkjøpsreglementet og reglement for budsjettoppfølging og rapportering inngår som
egne kapitler.»
Som det fremgår av saksframlegget i overnevnte sak er vedtatt finansreglement av 24.06.10
innarbeidet som eget kapittel (kap. 9) i utarbeidet økonomireglement. Etterlyste/manglende
rutiner vedrørende vedtatt finansreglement og reviderte innkjøpsrutiner er innarbeidet i kap.
13 – Utarbeidede rutiner.
Utarbeidet utkast til økonomireglement er basert på maler fra NKK (Norsk kemner- og
kommunekassererforbund) som er oppdatert i hht gjeldende lover og forskrifter og med
muligheter for tilpassninger til egen kommune. Ved abbonement på malene mottas løpende
eventuelle endringer. Dette forenkeler oppdatering av økonomireglementet for endringer og
utarbeidelse av revidert utkast til politisk behandling.
Utarbeidet utkast er gjennomgått av revisor.
Vurdering:
Gjeldende økonomireglement vedtatt 11.04.05 var også basert på mal fra NKK, men som
nevnt over er malene forbedret/revidert i hht nye bestemmelser og krav. Ved samling av de
ulike områder i ett reglement ble det vurdert en oppdatering av dagens økonomireglement.
Med gjennomgang og drøfting sammen med revisor er dagens oppdaterte maler vurdert som
den beste løsning og utarbeidet utkast er derfor basert på disse.
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1.

GENERELT OM ØKONOMIREGLEMENTET

1.1

Bakgrunn

Lov om kommuner og fylkeskommuner av 25.09.92 med tilhørende forskrifter av desember
2000 bærer preg av at staten oppfordrer kommunene til å drive mål- og rammestyring.
Stortinget vedtok endringer i kommuneloven i juni 2000 og Kommunal- og
regionaldepartementet (KRD) har med bakgrunn i lovendringene fastsatt nye forskrifter på
økonomiområdet






Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsbudsjetter - jfr kommuneloven § 46 nr 8
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale årsregnskap og årsmelding - jfr kommuneloven §
48 nr 6
Forskrift om rapportering fra kommuner og fylkeskommuner - jfr kommuneloven § 49 nr 2
Forskrift om kommunale og fylkeskommunale garantier - jfr kommuneloven § 51 nr 3
Forskrift om kommuner og fylkeskommuners finansforvaltning - jfr. kommunelovens § 52 nr 2

De nye reglene er mer rammepreget enn de forrige og det er derfor nødvendig for kommunene
å fastsette ytterligere regler på økonomiområdet i et eget økonomireglement.

1.2






Formål
Å beskrive kommunens økonomi- og regnskapssystem
Å bidra til en effektiv og forsvarlig økonomiforvaltning i kommunen
Å bidra til en bedre økonomistyring
Å gi de folkevalgte et tilfredsstillende beslutningsgrunnlag
Å dokumentere noen viktige økonomirutiner

Økonomireglementet er bygget opp med budsjett- og regnskapsteori sammen med
fremgangsmåter (rutiner) for hvordan vi løser de viktigste spørsmålene i vår egen
økonomiforvaltning.
Økonomireglementet er bygget opp med NKK's normalreglement (NKK = Norges kemner
og- kommuneøkonomers forbund) som grunnlag og tilpasset Frøya kommunes spesielle
behov.

1.3

Overordnede rammer

Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen (herunder kommunale foretak
etter kommunelovens kapittel 11) og styret for interkommunalt samarbeid etter
kommuneloven § 27.
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2. REGLEMENT FOR ØKONOMIPLAN
2.1



OVERORDNETE RAMMER
Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september
1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 44.
Arbeidet med handlingsprogram med økonomiplan er hjemlet i:
a) Plan- og bygningslovens § 20-1 tredje avsnitt om at kommuneplanen
skal ha en kortsiktig del som skal inneholde ”samordnet handlingsprogram for
sektorenes virksomhet de nærmeste årene”.
b) Kommunelovens § 44 – Økonomiplan – som pålegger kommunene en gang i
året å vedta en rullerende økonomiplan som skal legges til grunn ved kommunens
budsjettarbeid og øvrige planleggingsvirksomhet. Økonomiplanen skal minst
omfatte de fire neste budsjettår.



2.2



Dette reglementet inneholder retningslinjer og fullmakter i tilknytting til
økonomiplanarbeidet.

FORMÅL
Gjennom økonomiplanen skal kommunen oppfylle de mål og strategier som er
vedtatt i kommuneplanens langsiktige del.
Kommunen har innført et digitalt styringssystem (Kvalitetsløft) som i større grad
bidrar til bedre styringsmuligheter for politiske organer og den enkelte leder. Fra
en ensidig fokusering på økonomiske data, skal også andre områder settes i fokus;
Brukerresultater, medarbeider resultater og samfunnsresultater. For å sikre god
samordning av planarbeidet har kommunen valgt å sammenstille kommuneplanens
handlingsprogram og økonomiplanen i ett dokument – Handlingsprogram med
økonomiplan. Utarbeidelsen av planen er en viktig strategisk prosess med tanke på
kommunens fremtidige produksjon av tjenester og tilhørende resultater.
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2.3

ARBEIDSFORM OG FRAMDRIFTSPLAN FOR
UTARBEIDELSE AV ØKONOMIPLAN (ELLER
HANDLINGSPROGRAM MED ØKONOMIPLAN)
2.3.1 Handlingsprogram med økonomiplan (i det etterfølgende kalt
økonomiplan)
Denne utarbeides årlig og omfatter siste årsregnskap, inneværende års budsjett
og de fire neste budsjettår. Planen utarbeides i budsjettprosessen og vedtas av
kommunestyret sammen med neste års budsjett i desember måned.
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2.3.2

Rådmannens ansvar
Innen utgangen av mai måned hvert år utarbeider Rådmannen i samråd med
ordføreren en framdriftsplan for arbeidet med økonomiplan, for
administrasjonen og politiske organer.
Ved oppstart av økonomiplanarbeidet skal Rådmannen utarbeide
konsekvensjusterte brutto budsjetter for planperioden basert på seneste vedtatte
årsbudsjett med korrigeringer for endelig vedtatte endringer og andre
justeringer som ansees som bundne. Den konsekvensjusterte økonomiplanen
drøftes på en konferanse mellom formannskapet, kommunestyrets gruppeledere
og Rådmannens ledergruppe (virksomhetsledere). Rådmannen utarbeider
deretter et forslag til økonomiplan.
Rådmannen forslag skal være spesifisert på respektive områder i nettobeløp.
Investeringsprosjekter skal fremkomme enkeltvis under respektive områder.
Videre skal det fremlegges oversikt over










planlagt utvikling i resultatindikatorer av spesiell betydning
planlagt utvikling i ulike strukturelle ressurser
planlagte investeringsprosjekter med finansiering og driftsvirkning
utviklingen i rente- og avdragsbelastningen
utviklingen i langsiktig gjeld
utviklingen i ulike fondsbeholdninger
arbeidskapitalen / likviditetsutvikling
utviklingen i garantiansvar
tilskudd til/fra kommunale/interkommunale virksomheter som fører
eget regnskap.

Til de enkelte bevilgninger som kommunestyret vedtar skal det knyttes mål og
premisser.
Økonomiplanen skal bygge på kommuneplanens langsiktige del, de
forutsetninger og økonomiske anslag som fremgår av
Kommuneøkonomiproposisjonen og Revidert nasjonalbudsjett som legges
fram i mai hvert år. Videre skal det foretas en drøfting av den økonomiske
handlefriheten de ulike år i planperioden.
Rådmannens forslag forelegges formannskapet.
2.3.3

Formannskapets ansvar
Formannskapet lager innstilling i åpent møte til kommunestyret etter
behandling. Formannskapets innstilling forelegges hovedutvalgene, ansattes
organisasjoner og eldrerådet for uttalelse.
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Tidsplanen for arbeidet med økonomiplan og årsbudsjett fremstilles slik:
Rundskriv fra rådmannen
Virksomhetene/enhetene utarbeider sine forslag til økonomiplan
og budsjett
Gjennomgang og drøfting av virksomhetenes/enhetene sine
forslag i lederforum
Formannskapet skisserer strategi i budsjettprosessen
Virksomhetene/enhetene justerer forslag til økonomiplan og
budsjett i hht vedtatte rammer og drøftes i lederforum
Administrativt og politisk arbeidsmøte
Administrasjonen gjennomgår og drøfter innspill fra
arbeidsmøtet
Administrativ budsjettkonferanse
Rådmannens forslag presenteres
Hovedutvalgenes uttalelse (til rådmannens forslag)
Formannskapet
Kommunestyret
(Dette vil bli revidert til KST behandling)

2.4

2.5

Mai
1. juni
Juni måned
Juni måned
1. september
September måned
Første del av oktober
Oktober
Ca 1. november
Senest 10.november
Ca 15.november
Ca 15.desember

KOMMENTARER TIL REGLEMENTET


Budsjettforskriftens § 13 omhandler særregler vedrørende budsjett for
interkommunalt samarbeid etter § 27 i kommuneloven.



Blant annet skal den økonomiske rammen for samarbeidets virksomhet i året
inngå i økonomiplanen til den kommunen hvor samarbeidet har sitt
vertskontor.



Styret vedtar selv den økonomiske rammen på grunnlag av innstilling fra
samarbeidets administrasjon.



De deltakende kommunene kan bestemme at den økonomiske rammen ikke er
endelig før den er godkjent av de respektive kommunestyrer.

BEGREPER SOM BENYTTES I BUDSJETTDOKUMENTET
 Rammeområde: Kommunens egen definisjon og sammensetting av
funksjoner/tjenester som naturlig hører sammen.
 Funksjon: Begrepet er gitt i regnskaps- og rapporteringsforskriftene.
Funksjon fokuserer på hvilke typer behov tjenestene skal dekke og hvilke
grupper disse tjenestene primært henvender seg til. (Uavhengig av
organisering).
 Funksjonsgruppe: Flere funksjoner som av praktiske grunner er slått
sammen.
 Tjeneste: En ytterligere spesifikasjon av en funksjon som benyttes i
kommunens interne kontoplan.
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3 REGLEMENT FOR ÅRSBUDSJETT
3.1

OVERORDNETE RAMMER





3.2

FORMÅL





3.3

Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september
1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner §§ 45-47, og forskrift om
årsbudsjett, fastsatt av KRD 15.12.00.
Dette reglementet inneholder retningslinjer og fullmakter i tilknytting til
budsjetteringsarbeidet og fordeling og disponering av de bevilgninger som
kommunestyret gir i sitt budsjettvedtak.
Reglementet gjelder ikke ved omfordeling av budsjetterte bevilgninger dersom
endringene er av prinsipiell betydning.

Budsjettforskriften av 15.12.00 åpner for og legger til rette for at kommunestyret
kan drive utstrakt rammebudsjettering og målstyring.
Hensikten med dette reglementet er å klargjøre innholdet i og fordelingen av de
driftsrammer som kommunestyret bevilger i sitt vedtak om årsbudsjett.
Reglementet skal klargjøre innholdet i og fordelingen av de driftsrammer som
kommunestyret bevilger i sitt vedtak om årsbudsjett.
Reglementet skal også klargjøre hvilke fullmakter kommunestyret delegerer til
underordnede organer.

ARBEIDSFORM OG FRAMDRIFTSPLAN FOR
UTARBEIDELSE AV ÅRSBUDSJETT
3.3.1 Rådmannens ansvar
På grunnlag av vedtatt økonomiplan og eventuelt nødvendige justeringer i
bundne utgifter/inntekter, utarbeider Rådmannen foreløpig utkast til årsbudsjett
(talldel) for neste år bestående av investeringsbudsjett og driftsbudsjett. Dette,
sammen med oversikt som viser konsekvensene av Regjeringens forslag til
statsbudsjett, drøftes på en konferanse mellom formannskapet, kommunestyrets
gruppeledere, rådmannens ledergruppe og virksomhetsledere. Rådmannen
utarbeider deretter et forslag til budsjett og lager en innstilling til
formannskapet. Budsjettet skal fremstilles i nettobeløp på respektive
virksomheter/enheter.
3.3.2 Formannskapets ansvar
Formannskapet lager innstilling i åpent møte til kommunestyret etter
behandling. Budsjettinnstillingen videresendes hovedutvalg og andre politiske
forum. Budsjettinnstillingen skal være spesifisert på respektive rammeområder
i nettobeløp fordelt på ansvarsnivå. Denne perioden skal ha en varighet på 14
dager før budsjettet behandles i kommunestyret.
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3.3.3 Kommunestyrets ansvar
Kommunestyret vedtar årsbudsjettet. Vedtaket treffes på grunnlag av
innstilling fra formannskapet.

3.4

ÅRSBUDSJETTETS INNHOLD OG INNDELING





3.5

Årsbudsjettet er en bindende plan for kommunens midler og anvendelsen av
disse i budsjettåret.
Kommunestyrets prioriteringer samt de målsettinger og premisser som
budsjettet bygger på, skal komme tydelig frem.
Budsjettet skal fremstilles i ett samlet dokument, hvor drifts- og investeringsbudsjettet inngår.
Frøya kommune budsjetterer på nettorammer på ansvarsområder (virksomhet/enhetsområder).

RAMME OG ANSVARSOMRÅDER I FRØYA KOMMUNE









Sentraladministrasjonen
1000 Folkevalgte
1100 Administrativ ledelse
1103 Offentlig servicekontor (OSK)
1120 Strategi og utvikling
Oppvekst
2100 Dyrøy oppvekstsenter
2200 Mausund Oppvekstsenter
2300 Nabeita oppvekstsenter
2400 Nordskag oppvekstsenter
2500 Sistranda skole
2600 Sørburøy skole
2800 Nesset barnehage
2900 Musikk- og kulturskole
3200 Interkommunal barneverntjeneste
3201 Barnevern Frøya
3202 Barnevern Hitra
Familie og Helse
3100 Familie og helse
NAV Sosialtjenesten
3300 Nav Sosialtjenesten
Pleie og omsorg
3400 Pleie og omsorg
Kultur
4100 Kultur
4200 Frøya kultur- og kompetansesenter
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3.6

VEDTAK OM ÅRSBUDSJETT






3.7

Teknisk
5100 Tekniske tjenester
5200 VAR-områder
5300 Utleiebygg
5500 Alle funksjoner som kommer inn under investeringsregnskapet
Skatt, Rammetilskudd, Kalkulatoriske beregninger
8000 Frie inntekter
8500 Momskompensasjon Investeringsregnskapet
8900 Kalkulatoriske avskrivninger/renter
Finanstransaksjoner
9000 Finanstransaksjoner drift
9990 Årets regnskapsmessige resultat

Kommunestyret vedtar selv kommunens årsbudsjett.
Budsjettet vedtas etter de minimumskrav som følger av lov og forskrifter.
Inntektssiden i drifts- og investeringsbudsjettet spesifiseres i henhold til
forskriften (budsjettskjema 1A og 2A).
Bevilgningene i driftsbudsjettet gis som netto driftsrammer pr rammeområde
(budsjettskjema 1B).
Bevilgningene i investeringsbudsjettet fordeles på ulike prosjekter i henhold til
kommunestyrets vedtak (budsjettskjema 2B).
I tilknytning til bevilgningene angis kommunestyrets prioriteringer samt de
mål og forutsetninger som er knyttet opp mot bevilgningene.

VEDLEGG TIL ÅRSBUDSJETT


Økonomisk oversikt for drifts- og investeringsbudsjettet skal ligge ved
årsbudsjettet. Oversikten skal vise hele kommunens budsjett fordelt på typer av
inntekter, innbetalinger og bruk av avsetninger, samt utgifter, utbetalinger og
avsetninger jfr. budsjettforskriftens § 12.
 Oversikt over ansvarsområdene skal også følge som vedlegg til årsbudsjettet.

3.8

RETNINGSLINJER




Rådmannen gis fullmakt til å utarbeide driftsbudsjett for hele virksomheten på
detaljnivå (postnivå), og å gi retningslinjer/ premissene for bruken av midlene.
Bevilgningene som er gitt av kommunestyret skal fordeles med netto beløp og
skal fordeles på formål og arter eller pr funksjonsgruppe, funksjon eller
tjeneste innenfor de tildelte rammeområder.
Rådmannen gis fullmakt til å fordele en bevilget sum på tvers av
rammeområder når summens størrelse og formålet med bruken er gitt ved
retningslinjer, i budsjettdokumentet eller saken. Slik fullmakt må være
uttrykkelig gitt av kommunestyret i budsjettdokumentet eller sakens vedtak.
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Hovedutvalgenes rolle

3.9



Hovedutvalgene skal ha foretatt en vurdering av kvalitet og standard på
kommunens tjenesteproduksjon før årsbudsjettet behandles i kommunestyret.



Dersom kommunestyret treffer vedtak som endrer nettorammer til områder, må
hovedutvalget i kommunestyrevedtaket ha fått fullmakt til å endre kvalitet og
standard på tjenester innenfor sitt område.

DISPONERINGSFULLMAKT


Rådmannen har etter forskriften fullmakt til å disponere bevilgningene og har
ansvaret for å iverksette kommunestyrets vedtak. Med disponeringsfullmakt
(anvisningsmyndighet) menes her myndighet til å disponere de bevilgninger
som er ført opp i årsbudsjettet.



Ved virksomheter som er basert på interkommunalt samarbeid er det
virksomhetens styre som har disponeringsfullmakten. Jf budsjettforskriftens §
13. ( Dette gjelder virksomheter med eget styre )



Virksomhetene tildeles driftsrammer som forvaltes av Virksomhetslederne.
Driftsrammene skal være fordelt på funksjon/tjeneste i samsvar med de vedtak
som fattes i henhold til fordelingsfullmakten.

3.10 ANDRE FULLMAKTER


Rådmannen gis fullmakt til å gjennomføre årets låneopptak i samsvar med
kommunestyrets budsjettvedtak. Fullmakten kan videredelegeres.



Rådmannen gis fullmakt til å fastsette leieinntekter for kommunens
eiendommer. Fullmakten kan videredelegeres.



Rådmannen gis fullmakt til å inngå leie- og leasingavtaler i den grad det er
økonomisk forsvarlig i forhold til kjøp. Fullmakten kan videredelegeres.



Rådmannen gis fullmakt til å fastsette egenandeler og priser ved salg av varer
og tjenester i kommunen, der disse ikke er fastsatt av annen myndighet.
Fullmakten kan videredelegeres.



Rådmannen gis fullmakt til å disponere kommunens bankkontoer. Fullmakten
kan videredelegeres.



Rådmannen gis fullmakt til å inngå fastrente/ swat-avtaler (rentebytteavtaler)
på inntil 75 % av kommunens låneportefølje.
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4 REGLEMENT FOR BUDSJETTOPPFØLGING OG
RAPPORTERING
4.1



4.2


4.3




4.4





OVERORDNETE RAMMER
Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september
1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner § 47.
Reglementet dekker hele kommunens budsjettoppfølging og rapportering i henhold
til vedtatte budsjettrammer.

FORMÅL MED FORVALTNINGEN
Kommunelovens § 47 inneholder bestemmelser om årsbudsjettets bindende
virkning. De rammer som er angitt i årsbudsjettet for utgifter til bestemte formål,
må ikke overskrides uten at det på forhånd er foretatt de nødvendige endringer i
budsjettet. Unntatt herfra er utgifter som kommunen har en umiddelbar rettslig
forpliktelse til å dekke – eksempelvis kontraktsmessig, arbeidsrettslig,
erstatningsrettslig, eller basert på rettighetsbestemmelse i lov. Skjer det vesentlige
endringer i løpet av budsjettåret i forhold til utgifter og inntekter, skal Rådmannen
informere kommunestyret, slik at arbeidet med budsjettendring kan komme i gang.

BUDSJETTOPPFØLGING
For å muliggjøre en effektiv budsjettoppfølging, skal det i størst mulig grad foretas
periodisering av budsjettets driftsdel etter at kommunestyret har vedtatt budsjettet.
Rådmannen skal ved utgangen av hver måned gjøre nødvendige avviksvurderinger
i forhold til budsjettet, og iverksette de eventuelle justeringer i driften som er
nødvendig for å innarbeide avvikene.
Ved fare for overskridelser på den budsjettrammen som det enkelte nivå har fått
seg tildelt, skal det fremmes sak for formannskapet som kan ta stilling til den
budsjettjusteringssak som fremmes.

RAPPORTERING
Kommunestyret skal hvert kvartal få seg forelagt tilstandsrapport så langt i året
som viser avvik sett i forhold til de mål og premisser som er vedtatt i årsbudsjettet.
Vesentlige avvik skal kommenteres særskilt med angivelse av hvilke tiltak som
blir iverksatt for at måloppnåelsen skal finne sted. Prognoser for resten av året
beskrives i rapporten.
For investeringsprosjekter skal framdriften og økonomiske forhold kommenteres
kvartalsvis. Investeringsprosjekter som er avsluttet skal fremlegges for
kommunestyret.
Rådmannen skal hvert kvartal fremlegge en tilstandsrapport for respektive områder
til behandling i respektive utvalg.
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5 REGLEMENT FOR DELEGERING AV
BUDSJETTMYNDIGHET
5.1



5.2


5.3

OVERORDNETE RAMMER
Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september
1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, § 47 nr. 2 og nr. 3 og forskrift av
15. desember 2000 om årsbudsjett med merknader.
Reglementet dekker hele kommunens myndighet til å disponere budsjettet og er
gjeldende til kommunestyret vedtar et nytt finansreglement.

FORMÅL
Reglementet skal ivareta grunnprinsippet i kommunelovens formålsbestemmelse
om at bevilgninger i årsbudsjettet er bindende for underordnede.

RETNINGSLINJER FOR DELEGERING AV
BUDSJETTMYNDIGHET I DRIFTSBUDSJETTET
Kommunestyret fastsetter årsbudsjettet med en netto ramme, og det er dette
vedtatte budsjettet som er bindende for underliggende virksomheter/enheter i
forhold til kommunelovens bestemmelser. Det vedtatte budsjettet må normalt
spesifiseres ytterligere av de underliggende virksomheter/enheter.
Budsjettfullmaktene må derfor ta utgangspunkt i, og definere, nivået for
kommunestyrets bindende rammer, og knytte myndighet til å gjøre
omdisponeringer ut fra dette. Det kan være nyttig å understreke at delegert
myndighet i budsjettsaker ikke må anvendes slik at kommunestyrets forutsetninger
og premisser i årsbudsjettet undergraves, og at omdisponeringer må skje med
dekning innenfor de rammer som er fastsatt.






Formannskapet har myndighet til å omdisponere bevilgninger mellom
rammeområder inntil et gitt tallfestet nivå.
Styret for kommunale foretak har myndighet til fritt å omdisponere midler
mellom budsjettformål innenfor foretakets budsjettramme
Rådmannen har myndighet til å omdisponere bevilgninger innen en tjeneste,
både på utgiftssiden og inntektssiden
Styret for kommunale foretak kan delegere myndighet til daglig leder til å
omdisponere bevilgninger innen et budsjettformål, både på utgiftssiden og
inntektssiden.
Kun kommunestyret har myndighet til å vedta årsbudsjettet og endringer i
dette. Vedtaket treffes på grunnlag av innstilling fra formannskapet jfr.
kommuneloven, § 45. Myndigheten omfatter så vel årsbudsjettets bevilgninger
som inntektssiden i årsbudsjettet.
Med endringer menes her endring av inntektssiden eller i de driftsrammene
som er bevilget eller omfordeling på tvers av rammeområdene.
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Når bevilgningene gis som netto driftsrammer pr rammeområde, er det først
når denne netto rammen er i ferd med å bli oversteget, eller skal reduseres, at
eventuelle budsjettendringer må til kommunestyret for behandling.

5.4

RETNINGSLINJER FOR DELEGERING AV
BUDSJETTMYNDIGHET I INVESTERINGSBUDSJETTET
Investeringsbudsjettet kan være fastsatt som brutto utgifter og inntekter per
rammeområde eller virksomhetsområde, eller brutto utgifter og inntekter per
investeringsprosjekt. Det kan også være krav om at investeringsprosjekter over
visse beløp skal ha et samlet kostnadsoverslag med tilhørende finansieringsplan.
Ut over bevilgninger til organisatoriske enheter eller prosjekter kan det komme
sentrale bevilgninger til for eksempel utlån og mottatte avdrag på utlån, kjøp og
salg av aksjer, og salg av eiendommer, bygg og anlegg. Kommunestyret kan
fastsette at slike sentrale bevilgninger kun skal håndteres av kommunestyret selv,
eller at formannskapet får visse fullmakter.







5.5

Formannskapet får fullmakt til å omdisponere mellom rammeområder og/eller
mellom prosjekter inntil et gitt tallfestet nivå, under forutsetning av at
rammene og finansieringsplanen holdes
Formannskapet får fullmakt til å justere investeringsprosjekters
kostnadsoverslag og finansieringsplan inntil et gitt tallfestet nivå, jf dog
eventuelle begrensninger i nye låneopptak
Formannskapet får fullmakt til å foreta budsjettjusteringer mellom
driftsbudsjettet og investeringsbudsjettet for prosjekter som er forutsatt
finansiert med driftsoverføring
Styret for kommunale foretak har myndighet til fritt å omdisponere midler
mellom budsjettformål og/eller prosjekter innenfor foretakets budsjettramme,
og også å foreta budsjettjusteringer mellom driftsbudsjettet og
investeringsbudsjettet
For næringsdrivende kommunale foretak som følger regnskapsloven, skal
inntekter fra salg av anleggsmidler (varige driftsmidler, utlån, aksjer og
andeler) anvendes til.

OVERSKRIDELSER
 Bevilgningene i drifts- og investeringsbudsjettet skal ikke overskrides før det i
tilfellet er gitt tilleggsbevilgning.
 Rådmannen skal gjennom sin budsjettkontroll føre slikt tilsyn at
budsjettoverskridelser unngås.
 Den som har myndighet til å disponere over en bevilgning står ansvarlig i
forhold til overordnet myndighet.
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5.6

TILLEGGSBEVILGNINGER, OMDISPONERINGER
 Forslag om tilleggsbevilgninger og omdisponeringer på budsjettet fremmes i så
god tid at de som senere skal behandle forslaget får rimelig tid til å vurdere
nødvendigheten av den foreslåtte bevilgning og mulighetene for å dekke den.
Når det er nødvendig med tilleggsbevilgninger, skal de forslag som fremmes
omfatte hvilke muligheter som foreligger for at bevilgningen kan dekkes enten
ved nedsettelse av andre bevilgninger eller forhøyelse av inntektsanslag.

5.7

INVESTERINGER SOM FINANSIERES MED LÅNEOPPTAK
 I den utstrekning bevilgningene til nybygg og nyanlegg mv. forutsetter
låneopptak, kan bevilgningene ikke brukes før låneopptaket er formelt
godkjent.
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6 REGLEMENT FOR ÅRSAVSLUTTNING
6.1

OVERORDNETE RAMMER



6.2

FORMÅL


6.3

Rådmann gis fullmakt til å gjennomføre fulle strykninger dersom
driftsregnskapet gjøres opp med underskudd.

KOMPETANSE TIL Å GJENNOMFØRE DELVISE
STRYKNINGER I DRIFTSREGNSKAPET


6.5

Reglementet skal ivareta hvem som har kompetansen til å gjennomføre
strykninger ved et underskudd i driftsregnskapet samt å redusere netto
merutgift i investeringsregnskapet.

KOMPETANSE TIL Å GJENNOMFØRE FULLE
STRYKNINGER I DRIFTSREGNSKAPET


6.4

Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september
1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, § 48 nr. 1 og 2 og forskrift av
15. desember 2000 om årsregnskap og årsberetning med merknader.
Reglementet dekker hvem som har kompetanse til å foreta strykninger dersom
driftsregnskapet gjøres opp med et underskudd.

Rådmann gis fullmakt til å gjennomføre delvise strykninger etter følgende
prioritering.
a) Stryke budsjetterte overføringer til investeringsregnskapet vedtatt
av kommunestyret selv
b) Stryke avsetninger til fond etter følgende prioritering:
i.
Budsjettert av kommunestyret selv
ii.
Administrasjonen
iii. Teknisk
iv.
Eiendom
v.
Kultur
vi.
Undervisning
vii.
Helse og sosial
c) Stryke budsjettert avsetning til likviditetsreserve
d) Stryke budsjettert inndekning av tidligere års regnskapsmessige
underskudd

REDUSERE OVERFØRINGSPOSTEN


Rådmann gis fullmakt til å redusere kommunestyrets budsjetterte overføringer
til investeringsregnskapet dersom investeringsregnskapet ikke trenger det
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6.6

MANGLENDE DEKNING VED AVSLUTNING AV
INVESTERINGSREGNSKAPET


Rådmann gis fullmakt til å redusere netto merutgift i investeringsregnskapet
etter følgende prioritering:
a) Budsjettert avsetning til ubundne investeringsfond
b) Budsjettert avsetning til likviditetsreserve investering
c) Å overføre budsjettert, ikke disponert bruk av ubundne
investeringsfond til prosjekter med manglende finansiell
dekning
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7 REGLEMENT FOR TAP PÅ FORDRINGER
7.1

OVERORDNETE RAMMER





7.2

Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i forskrift av 15.
desember 2000 om årsregnskap og årsberetning med merknader.
Reglementet dekker hvem som har fullmakt til å utgiftsføre tap på
fordringer.
Reglementet gjelder ikke for tap som knytter seg til følgende:
o Sosiallån under henvisning til ”Lov om sosiale tjenester”
o Skattekrav under henvisning til ”Skattebetalingsloven”
Det forutsettes at det i årsbudsjettet er avsatt tilstrekkelige midler til å dekke
tap på fordringer.

FORMÅL
 I Forskriftens § 3 Årsregnskap står nevnt:
Balanseregnskapet skal vise status for kommunens eiendeler, gjeld og
egenkapital ved utgangen av regnskapsåret.

7.3

-

Ovennevnte fordrer en årlig gjennomgang av fordringsmassen i
balanseregnskapet.

-

Fordringer kan avskrives i bevilgningsregnskapet uten at det er
gjennomført tvangsinnfordring for å kunne konstatere om fordringer er
uerholdelig. Endringer i massen av kortsiktige fordringer påvirker
arbeidskapitalen. Det må derfor i budsjettet føres opp en
anslagsbevilgning for kortsiktige fordringer som gjennom året
forventes avskrevet. SJEKK OM KULEPUNKT ELR
UNDERPUNKT

RETNINGSLINJER
 Krav skal kunne konstateres som tapt og avskrives når minst ett av følgende
vilkår er oppfylt:
a) Påleggstrekk er forsøkt, men lønnen er ikke større enn vedkommende
trenger til livsopphold.
b) Utleggsforretning har ikke ført fram (”intet til utlegg”).
c) Eventuelle sikkerheter er realisert, og debitor ikke har økonomiske evner til
å betjene restkravet.
d) Eventuell kausjonist er krevd, men verken kausjonisten eller debitor har
økonomisk evne til å betjene kravet.
e) Debitor adresse er ukjent i mer enn 1 år.
f) Debitor har utvandret til et land Norge ikke har avtale med.
g) Det er overveiende sannsynlig at inkasso eller videre innfordringstiltak vil
gi negativt resultat.
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h) Kommunen ved avtale har ettergitt gjeld, f.eks. ved utenomrettslig
gjeldsordning, gjeldsforhandling eller konkurs, eller gjeldsordning etter
gjeldsordningsloven.
i) Kravet er tapt i henhold til rettskraftig dom.
j) Bobehandling av konkurs og gjeldsforhandling av aksjeselskap eller
lignende er avsluttet.
k) Skifte av insolvent dødsbo er avsluttet uten at arvingene har overtatt gjeld.
l) Kravet er foreldet.
m) Kravet er prekludert (bortfalt).
 Krav som er konstatert tapt, men hvor kommunen har tvangsgrunnlag overfor
debitor, overføres til langtidsovervåking. Dette med henblikk på at debitors
økonomiske situasjon kan endres over tid.
 Konstaterte tap der kommunens krav overfor debitor er bortfalt, slettes. Dette
gjelder konstaterte tap nevnt under avsnitt 2.1, bokstavene fra h) til m). Sletting
innebærer at videre innfordring av kravet avsluttes.
 Som hovedregel skal tapet føres på det budsjettansvarsområde inntekten
tidligere er ført. Eventuelle senere innbetalinger på konstatert tap inntektsføres
på samme ansvarsområde som tapet tidligere er ført.

7.4

FULLMAKTER

Rådmannen har fullmakt til å ettergi beløpet når kravet anses for uerholdelig/tap er
konstatert.
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8 REGLEMENT FOR INVESTERINGSPROSJEKT
8.1




8.2


8.3


8.4


OVERORDNETE RAMMER
Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september
1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, § 48 nr. 1 og 2 og forskrift av 15.
desember 2000 om årsregnskap og årsberetning med merknader og senere
endringer.
Veileder om «budsjettering av investeringer og avslutning av
investeringsregnskap» utgitt av KRD oktober 2011.

FORMÅL
Reglementet skal gi retningslinjer slik at alle investeringsprosjekt blir likt
behandlet.

DEFINISJON AV INVESTERINGSPROSJEKT
Varige driftsmidler som fast eiendom, bygninger, anlegg, inventar, utstyr,
transportmidler, maskiner mv. som forventes brukt mer enn en regnskapsperiode
(1 år). Anskaffelseskosten må være på minimum kr 100.000 (total anskaffelseskost
for investeringsprosjektet i byggeperioden), og ha en økonomisk levetid på minst 3
år regnet fra anskaffelsestidspunktet.
Reglementet gjelder også utgifter til påkostning (jmf. KRS 4 (F):
«Avgrensningen mellom driftsregnskapet og investeringsregnskapet»).
Som påkostning klassifiseres utgifter som enten:
 forlenger forventet økonomisk levetid til et anleggsmiddel,
 øker kapasiteten eller funksjonaliteten
 utvider eller endrer bruksområdet, utover utgifter som følger av normal slit
og elde, anses å øke bruksverdien og klassifiseres som påkostning.
 tiltak relatert til utvikling av potensialet i et anleggsmiddel. Dette kan være
arbeider som utføres for å endre et anleggsmiddels funksjoner, arealbruk
eller standard, samt arbeider som utføres for å heve anleggsmidlets
attraktivitet og/eller verdi.

BEHOVSUTREDNING
Rådmann har ansvaret for å ta initiativ til å legge fram investeringsbehov. Det skal
foreligge en utredning som inneholder:
 Analyse med behov
 Funksjonsbeskrivelse og romprogram med netto arealbehov
 Alternativer om det enkelte arealbehov bør søkes realisert ved ombygging,
tilbygg eller nybygg, eventuelt som del av et større investeringsprosjekt.
Dette bør vurderes opp mot leie eller OPS (offentlig/privat samarbeid)
 Lokalisering
 Forventet kostnadsramme, herunder konsekvenser for driftsbudsjettet
(rente- og avdragsutgifter, drifts- og framtidige vedlikeholdsutgifter)
 Framdriftsplan
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8.5








8.6







POLITISKE VEDTAK FØR IGANGSETTING
Utgifter til investeringsprosjekt skal tas med ved rullering av økonomiplan. Selve
vedtaket kan formuleres slik:
1. Forslag til økonomiplan for perioden 20x1 – 20x4 vedtas.
2. Rådmann får fullmakt til å innarbeide de økonomiske konsekvensene av
det vedtatte årsbudsjettet i økonomiplanen.
Før investeringsprosjekt kan igangsettes må finansiering være i orden, og inntas i
det enkelte budsjettår
Arbeid med forprosjekt og detaljprosjektering skal følge parallelt med prosessene.
Der kommunestyret vedtar investeringsprosjekt som innebærer stor grad av
usikkerhet, skal rådmann rapportere fortløpende til kommunestyret (se eget punkt
om løpende rapportering nr. 4.4), og eventuelt be om tilleggsbevilgning.
Det er budsjettet som er styrende for når en kan sette i gang prosjektet, og
prosjektet skal være budsjettert på riktig år
Vedtaket skal inneholde:
o Utgifter til forprosjektering der dette er påkrevd
o Kostnadsramme for hele investeringsprosjektet basert på et realistisk
utgiftsoverslag herunder konsekvenser for driftsbudsjettet inklusiv
fremtidige forvaltnings, drifts- og vedlikeholdsutgifter.
o Investeringsbudsjettet er ettårig, altså årsuavhengig. Man skal budsjettere
med det man realistisk antar vil bli brukt det enkelte år, og årsbudsjettet er
bindende for underordnede organer
o Netto budsjettering er ikke tillatt. Uforutsette tilskudd eller gaver kan ikke
brukes til å øke investeringsrammen uten kommunestyret sin godkjenning
o Budsjettet (brutto utgifter og inntekter) skal være på enkeltprosjekt.
o For alle enkeltinvesteringer over en total utgiftsramme på kr 100 000,- skal
det oppgis forventet fremdriftsplan
o Prosjektansvarlig skal oppgis

OPPFØLGING AV INVESTERINGSPROSJEKT
For investeringsprosjekter som går over flere budsjettår må det tas inn i
investeringsbudsjettet den delen av utgiftene til prosjektet som man forventer
realistisk blir brukt i det aktuelle budsjettåret. Bevilgninger til resterende del av
utgiftene til et flerårig prosjekt må deretter tas inn i de påfølgende års budsjetter i
takt med prosjektets framdrift. Videre må man regulere budsjettet for det som
gjenstår som ubrukt dersom prosjektet fortsetter.
Investeringsprosjekter som ikke blir igangsatt i budsjettåret eller som drar
uforholdsmessig langt ut i tid, skal vurderes på nytt i økonomiplan- og
budsjettsammenheng.
Ved rullering av økonomiplanen skal det hvert år foretas en ny vurdering av det
enkelte investeringsprosjekt med hensyn til lønns- og prisvekst og konsekvenser
for driftsbudsjettet med hensyn til forvaltning, drift og vedlikehold
Prosjektansvarlig (den som har tatt initiativet til investeringsprosjektet og utredet
behovet) er ansvarlig for at prosjektet blir realisert.
Prosjektansvarlig er ansvarlig for:
o Framdriftsplan
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o Økonomisk styring
o Rapportering
o Utarbeidelse av sluttregnskap

8.7





8.8





FORPROSJEKT
Når det foreligger vedtak om forprosjekt skal den som er prosjektansvarlig
utarbeide framlegg til spesifisert byggeprogram med overslag over totale utgifter.
Med bakgrunn i dette byggeprogrammet og utgiftsanslaget blir det:
o Engasjert arkitekt og/eller konsulent dersom man ikke bruker
egenkompetanse, alternativt tillyse arkitektkonkurranse,
prosjektkonkurranse eller lignende.
o Opprettelse av prosjektgruppe som består av representanter fra den enheten
som er involvert, samt en representant fra brukerne av den tjenesten som
prosjektet vedkommer.
Det endelige materialet til forprosjekt skal inneholde:
o Saksutredning.
o Forprosjekttegninger.
o Beskrivelse av bygningsmessig standard og tekniske installasjoner.
o Anslag over utgifter på grunnlag av erfaringstall, framlagt i samsvar med
kommunens gjeldende kontoplan. Anslag over utgifter skal omfatte
eventuelle tomteutgifter/gebyr, inventar, utenomhusanlegg, forventet lønnsog prisstigning i planleggings-/byggeperioden, samt beløp til kunstnersk
utsmykking.
o Konsekvens for forvaltning, drift og vedlikehold etter ferdigstilling med
forventet driftsbudsjettmessige endringer.
o Forventet framdriftsplan for den videre prosjektering og bygging.
o I saksframlegget bør det fremgå på hvilken måte man skal innhente
anbud/tilbud.

DETALJPROSJEKT
Detaljprosjektering igangsettes når forprosjektering er vedtatt av kommunestyret.
Dersom kommunestyrets utgiftsramme for hovedprosjektet er for lavt må saken
legges fram for kommunestyret for ny politisk behandling før prosjektet
igangsettes.
Før saken legges fram for kommunestyret skal en forsøke å finne løsninger slik at
man kan gjennomføre investeringsprosjektet innenfor den opprinnelige
utgiftsrammen.
Ved detaljprosjektering må en påse at:
o Byggeløyve blir innhentet, herunder alle godkjenninger fra offentlige
instanser
o Anbud/tilbud på det planlagte arbeidet må innhentes innenfor gjelde
regelverk og retningslinjer
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o Med bakgrunn i anbud/tilbud blir overslag over utgifter og framdriftsplan
lagt fram for politisk behandling

8.9





BYGGESTART
Byggeleder engasjeres ved behov.
Før investeringsprosjektet starter opp skal kontrakt med entreprenør(er) og
leverandør(er) være inngått.
Endelig framdrifts- og betalingsplan oversendes økonomikontoret.
All finansiering må være på plass.

8.10 OPPFØLGING I BYGGETIDEN


Det skal påses at byggearbeidet blir utført innenfor gjeldende regelverk og
budsjettramme, samt at byggeregnskapet skal innrettes på en slik måte at man til
enhver tid har full oversikt.

8.11 PROSJEKTREGNSKAP







Det skal utarbeides prosjektregnskap for alle investeringsprosjekter.
Budsjettvedtak som skal dekke flere investeringer skal føres med ulike
prosjektnummer.
Det skal budsjetteres på lavest mulig nivå (brutto utgifter), slik at det er mulig å
hente ut prosjektrapporter som gjør det mulig å analysere avvik mellom budsjett og
regnskap. Når det gjelder finansiering anbefaler veileder om budsjettering av
investeringer og avslutning av investeringsregnskap utgitt av KRD oktober 2011
en felles finansiering og ikke per prosjekt med unntak av øremerkede midler.
Prosjektregnskapet bør settes opp i henhold til spesifikasjonene i anbud/tilbud.
Prosjektregnskapet bør vise hva som er opprinnelig bevilgning, og hva som er
tilleggs bevilget. Når det gjelder finansieringen anbefales det felles finansiering
jmf. punktet overfor.
Oppfølging av totalrammen på prosjektene skjer i prosjektregnskapet, og ikke ved
årsbudsjettet. Rapporteringen skal skje med jevne mellomrom, og minst to ganger
per år, dvs. per tertial.

8.12 TILLEGGSBEVILGNING



Dersom et investeringsprosjekt trenger tilleggsbevilgning skal det legges fram sak
for kommunestyret med forslag til finansiering før budsjettet er brukt opp.
Rådmann får fullmakt til å stoppe et investeringsprosjekt dersom bevilgningen er
brukt opp, og sak ennå ikke er lagt fram for kommunestyret.
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8.13 OVERTAKING



Investeringsprosjektet er ferdig når man har skrevet under overtakelsesforretning,
eller at kjøper har overtatt det fulle ansvar (ansvar og risiko er overført).
Det skal utarbeides byggedokumentasjon for forvaltning, drift og vedlikehold for
byggeprosjekt før overtakelsesforretning gjøres.

8.14 LØPENDE RAPPORTERING AV REGNSKAPET GJENNOM
ÅRET







Det skal foretas en løpende rapportering til kommunestyret. Rapporteringen skal
skje med jevne mellomrom, og minst 4 ganger per år, dvs. per kvartal.
Det skal redegjøres for utviklingen i inntekter og utgifter sammenholdt mot det
vedtatte årsbudsjettet.
I den løpende rapporteringen skal det som et minimum vises påløpte utgifter
(regnskaps tidligere år og hittil i år) og kostnadsramme (opprinnelig og justert
budsjett), avvik samt endringer i prognose dersom det viser seg å være behov for å
justere disse. I henhold til veileder om budsjettering av investeringer og
avslutning av investeringsregnskap utgitt av KRD oktober 2011 er det anbefalt at
man kun skal fokusere på avvik fra budsjettet. Dette for å bedre skille mellom
oppfølging av budsjett og oppfølging av selve prosjektregnskapet, som bør legges
fram som egen sak.
Dersom det foreligger nevneverdige avvik fra årets budsjett skal rådmann fremme
forslag til korrigerende tiltak.
Korrigerende tiltak fremmes som egen sak til kommunestyret.

8.15 SLUTTREGNSKAP










Det skal utarbeides sluttregnskap for ethvert investeringsprosjekt.(Den enkelte
kommune må bestemme selv om det skal gjelde alle, eller om det bare er for
vesentlige prosjekter)
Et sluttregnskap for investeringsprosjektene er den endelige avrapportering av
prosjektets utgifter. Det skiller seg ut fra løpende rapportering ved at disse kan
være summariske oppstillinger over alle investeringsprosjekter.
Prosjektregnskapene legges fram for kommunestyret.
Foruten å vedta sluttregnskapet skal det i tillegg gjøres en vurdering av utgiftene
opp mot den justerte kostnadsrammen. Hvordan endte investeringsprosjektet i
forhold til planene? Dette er sentral beslutningsinformasjon, og fremkommer i en
egen kolonne for «avvik».
Sluttregnskap legges fram for kommunestyret senest 6 mndr. Etter at
investeringsprosjektet er ferdig eller tatt i bruk.
Sluttregnskapet bør settes opp i henhold til spesifikasjonene i anbud/tilbud.
Sluttregnskapet bør vise hva som er opprinnelig bevilgning, og hva som er tilleggs
bevilget, regnskap og avvik.
Dersom det påløper utgifter etter at sluttregnskapet er fremlagt, og dette ikke
dekkes av garantibestemmelsene må eventuelle tilleggsutgifter hjemles i eget
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budsjettvedtak og rapporteres i samsvar med kommunens bestemmelser i henhold
til dette reglementet.
Dekking av udekket/disponering av udisponert gjøres i forbindelse med det enkelte
års behandling av årsregnskapet, eventuelt i forbindelse med
budsjettjusteringssaker. Heller ikke samlede besparelser vil være aktuelt å
behandle i prosjektsammenheng.

8.16 FINANSIERING AV INVESTERINGSREGNSKAPET
Årets investeringsutgifter skal finansieres med følgende finansieringskilder i prioritert
rekkefølge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Årets investeringsinntekter (tilskudd og salg av anleggsmidler m.m.)
Bruk av bundet investeringsfond
Bruk av lånemidler
Bruk av ubundet investeringsfond
Bruk av disposisjonsfond direkte i investeringsregnskapet
Overføring fra driftsregnskapet til investeringsregnskapet

Med unntak av midler som er reservert særskilte formål i henhold til lov, forskrift eller
avtale med giver brukes disse til felles finansiering av investeringsprosjektene, og
fordeles ikke på enkeltprosjekter.

8.17 FINANSIELLE LEIEAVTALER
Finansielle leieavtaler skal behandles som øvrige investeringer, og må behandles av
kommunestyret.

8.18 REBUDSJETTERING
Dersom det skjer endringer i budsjettåret som kan få betydning for de inntekter og
utgifter som årsbudsjettet bygger på, skal kommunestyret foreta nødvendige endringer
i budsjettet. Ved vesentlig svikt i budsjetterte inntekter eller ved vesentlig svikt i
budsjetterte utgifter skal rådmann umiddelbart legge fram sak slik at kommunestyret
får vedtatt nødvendige endringer i årsbudsjettet.
Vedtak om endringer vil også være påkrevd selv om den totale budsjettbalansen ikke
er forrykket.
Forsinkelser eller forsering av investeringsprosjekter som påvirker kommunestyrets
bevilginger innarbeides i et revidert budsjett når avvikene tilsier det. Tilsvarende
gjelder for forventninger om kostnadsøkninger/-reduksjoner eller
inntektsreduksjoner/-økninger. Herunder må budsjetterte prosjekter som ikke er
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iverksatt eller fullført innenfor planlagt budsjettår tas med i årsbudsjettet for
påfølgende år, enten i det ordinære budsjettvedtaket eller i forbindelse med en
budsjettregulering.

8.19 FULLMAKT TIL LÅNEOPPTAK
Kommunestyret vedtar selv rammen for opptak av lån. For resterende bruk av lån
benyttes ubrukte lånemidler, som må vedtas av kommunestyret.
Rådmann delegeres fullmakt til å ta opp lån og godta rentebetingelsene og øvrige
rentebetingelser for nye lån til investeringsprosjekter i henhold til budsjettet, samt
undertegne lånedokumentene. Avdragstiden tilpasses bestemmelsene i kommuneloven
§ 50 nr. 7 a)

8.20 NOTE OM INVESTERINGSPRSOSJEKTER



Som note til årsregnskapet skal det tas med en investeringsoversikt som viser
større pågående prosjekter knyttet til nybygg og anleggsinvesteringer.
I veileder om budsjettering av investeringer og avslutning av investeringsregnskap
utgitt av KRD oktober 2011 bør noten inneholde oppstartsår, antatt ferdigstillelses
år, regnskapsført tidligere år, regnskapsført i år og sum regnskapsført for
enkeltprosjekter/rammer.

8.21 OPPLSYNINGER I ÅRSBERETNINGEN




Vesentlige avvik omtales i årsberetningen. Her vil det være aktuelt å omtale om
årets avvik skyldes tidsforskyvning, kostnadsoverskridelser eller – besparelser,
eller andre avvik fra forutsetningene i budsjettet. Vesentlige avvik fra
totalkostnadsramme omtales særskilt.
Avvik fra budsjettet på inntektssiden knyttes til regnskapsskjema 2A, som er på
totalnivå.
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9 REGLEMENT FOR FINANSFORVALTNING
Vedtatt av Kommunestyret i Frøya kommune 24.06.2010

1. Finansreglement for Frøya kommune
Kommunestyret gir jmf Kommuneloven (1992) § 52 samt Ny forskrift om kommuners og
fylkeskommuners finansforvaltning (2009) regler for kommunens finansforvaltning herunder:




Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål
Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler
Plassering og forvaltning av langsiktige finansielle aktiva

Reglementet gjelder for Frøya kommune, herunder virksomheter i kommunale foretak jmf
Kommuneloven kap 11 og interkommunalt samarbeid jmf Kommuneloven § 27.
Ekstern kontroll av kommunens rutiner for finansforvaltning foretas av den kommunale
revisjon eller uavhengig instans med dokumentert kompetanse. Likeledes skal fremtidige nye
finansreglement kvalitetssikres av nevnte organ før vedtak i Kommunestyret.
Reglementet trer i kraft 1/7 2010, og skal vedtas minst én gang i hver kommunestyreperiode.
Reglementet erstatter alle tidligere regler og instrukser for kommunes finansforvaltning.
1.1 Formål og målsetning med kommunens finansforvaltning
Frøya kommune har følgende formål med finansforvaltningen:
1. Over tid søke å oppnå ønsket netto finanskostnad1 til akseptabel risiko. Kommunen skal
gjennom økonomiplanen definere ønsket netto finanskostnad
2. Søke å oppnå størst mulig grad av forutsigbarhet knyttet til netto finanskostnad
Kommunen har følgende målsetninger med finansforvaltningen:
1. Til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet for å dekke løpende forpliktelser
2. På en definert del av ledig likviditet kan det søkes å oppnå inntil 0,5 % høyere avkastning
enn på konsernkonto, samtidig som risiko knyttet til dette skal være definert og begrenset
3. Ha et bevisst forhold til samsvar mellom løpetid på finansiering og investering
4. Søke å oppnå lavest mulig finansieringskostnad til akseptabel risiko
5. Opprettholde realverdi av langsiktige finansielle aktiva
6. Kunne foreta årlige uttak av langsiktige finansielle aktiva med bakgrunn i bufferfondets
størrelse og samlet verdiøkning på kapitalen i foregående år
7. Opprettholde et tilstrekkelig bufferfond for å ta høyde for svingninger i finansmarkedene
8. Søke å oppnå avkastning på langsiktige finansielle aktiva som i gjennomsnitt er 2,1 % poeng høyere enn et risikofritt alternativ til akseptabel risiko
Bidrag fra den samlede finansforvaltningen skal i minst mulig grad være utslagsgivende for
kommunens tjenesteproduksjon for øvrig. Kommunens målsetning er å være driftsuavhengig
av avkastningen fra langsiktige finansielle aktiva.

1

Netto finanskostnad er samlet rentekostnad fratrukket samlet avkastning på finansielle plasseringer
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1.2 Generelle rammer og begrensninger for forvaltningen
Kommunens finansreglement gir generelle rammer og begrensninger for forvaltning av
kommunens samlede finansportefølje, ref kapittel 2, 3 og 4.
Reglementet gir rammer og retningslinjer for kommunens samlede finansforvaltning. For hver
enkelt forvaltningstype er det utarbeidet konkrete rammer og retningslinjer med bakgrunn i
kommunens målsetninger for disse. Finansreglementet har både for samlet forvaltning og for
hver enkelt forvaltningstype særlig fokus på tillatt risikonivå, krav til risikospredning og
tillatte finansielle instrumenter. Finansreglementet er utarbeidet med bakgrunn i kommunens
egen vurdering av vesentlig risiko og risikobærende evne.
1.3 Budsjettdisposisjoner
For å oppnå formål og målsetninger med finansforvaltningen er det for forvaltningstypene ref
kapittel 3 (gjeldsporteføljen) og kapittel 4 (langsiktige finansielle aktiva) etablert målsetninger
om bufferfond. Disse skal over tid øke forutsigbarheten i måloppnåelsen, samt sikre at
kommunens tjenesteproduksjon blir mindre sårbar for svingninger i finansmarkedene,
eksempelvis endring i rentenivå og fall i aksjemarkedene:



For å øke stabilitet og forutsigbarhet i finansieringskostnadene skal kommunen etablere
og benytte et rentereguleringsfond. Fondets formål er å utjevne kommunens samlede
finansieringskostnader over tid med bakgrunn i en langsiktig forventet rente
For langsiktige finansielle aktiva skal kommunen søke å benytte utbytteprinsippet. Dette
innebærer at midler skal være opptjent og balanseført før anvendelse. Administrasjonen
skal i budsjettprosessen angi hva som ansees som forsvarlig uttaksnivå kommende år,
basert på bufferkapitalens størrelse og samlet verdiøkning på kapitalen i foregående år

Bufferfondene skal søkes etablert så raskt som mulig ihht målsetningene. Fondene etableres
som disposisjonsfond, og skal kun benyttes til de formål fondene er etablert. Formålene er
nærmere beskrevet under pkt 3.3, 4.7 og 4.8.
1.4 Finansiell risiko og risikospredning
Ved plassering og/ eller lån av midler skal risiko knyttet til dette være analysert og definert.
Finansforvaltningen skal ikke påføre kommunen vesentlig finansiell risiko verken i form av
enkelplasseringer eller for kommunens samlede finansforvaltning, herunder:
Frøya kommunes grunnholdning

2

Type risiko 2

Kortsiktig
forvaltning

Gjeldsforvaltning

Langsiktig
forvaltning

Markedsrisiko, herunder
- Systematisk risiko i aksjemarkedet
- Usystematisk risiko i aksjemarkedet
Relativ risiko
Kredittrisiko
Renterisiko
Likviditetsrisiko
Valutarisiko
Administrasjonsrisiko

Ikke påvirkbar
Ingen
Ingen
Minimal
Minimal
Definert
Definert
Ingen
Minimal

Ikke påvirkbar
Minimal
Definert
Minimal
Ingen
Minimal

Ikke påvirkbar
Definert
Minimal
Definert
Definert
Definert
Definert
Definert
Minimal

Se vedlegg for definisjoner
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Med definert risikonivå menes at risikoelementet tillates i forvaltningen, men skal ikke
sammen med øvrige risikoelementer avvike fra kommunens vurdering av vesentlig risiko.
Risikospredning skal oppnås ved å fordele plasseringer og lån på flere aktivaklasser,
debitorgrupper og utstedere. Dette reduserer den samlede finansielle risiko ved å gi en mer
stabil og forutsigbar avkastning og finansieringskostnad over tid. Krav til risikospredning
fremgår for de tre forvaltningstypene, ref kapittel 2, 3 og 4.
1.5 Rapportering
Rådmannen skal minst tre ganger pr år (inkl pr 31.12) rapportere status for Frøya kommunes
finansforvaltning til Kommunestyret. Innhold i rapporteringen er spesifisert i pkt 2.4, 3.8 og
4.10. Ved vesentlige endringer skal Kommunestyret orienteres så raskt som mulig:



Finansieringskostnad eller avkastning avviker negativt fra budsjett og en forventer ikke at
dette rettes opp i løpet av budsjettåret
Det har oppstått avvik mellom kravene i finansreglementet og faktisk forvaltning

1.6 Ansvar og fullmakter
Kommunestyret er ansvarlig for kommunens finansforvaltning og fastsetter:




Frøya kommunens formål og målsetninger for forvaltningen
Finansforvaltningens sammenheng med kommunens øvrige aktivitet (økonomiplan)
Frøya kommunes vurdering av vesentlig risiko

Kommunestyret delegerer til Rådmannen å utføre finansforvaltningen innenfor kommunens
finansreglement, samt Kommunelovens alminnelige regler for saker av ikke prinsipiell
betydning. Rådmannen skal vurdere hvorvidt saker er å anse som prinsipielle ut fra
avgjørelsens karakter og konsekvenser for kommunen.
Rådmannen skal særlig legge vekt på at finansforvaltningen følger fastsatt formål, samt skjer
innenfor gitte rammer og begrensninger i dette reglement. Ved eventuelle avvik mellom
faktisk forvaltning og reglement, skal Rådmannen så raskt som mulig fremlegge en plan for
håndtering av dette. Rådmannen skal løpende vurdere finansreglementes egnethet. Det
tilligger Rådmannen å inngå avtaler i overensstemmelse med dette reglement. Bruk av
eksterne rådgivere påvirker ikke ansvarsforholdene i kommunens finansforvaltning.
Rådmannen skal sørge for at kommunen har gode dokumentasjonsrutiner på vurderinger og
avgjørelser som foretas rundt kommunens finansforvaltning.

2 Plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler
beregnet for driftsformål
Ledig likviditet er kommunens kontanter, bankinnskudd og verdipapirer, uavhengig av
gjenstående løpetid. Midler spesifikt definert som langsiktig finansielle aktiva inngår ikke.
2.1 Formålet og målsetning med forvaltningen
For kommunen er kravet til lav finansiell risiko og god likviditet i plasseringene viktigere enn
ønsket om høyere avkastning for midlene. Kommunen har følgende målsetninger med
plassering og forvaltning av ledig likviditet og andre midler beregnet for driftsformål:
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1. Til enhver tid ha tilstrekkelig likviditet for å dekke løpende forpliktelser3
2. På en definert del av ledig likviditet kan det søkes å oppnå inntil 0,5 % høyere avkastning
enn på konsernkonto4, samtidig som risiko knyttet til dette skal være definert og begrenset
Ved forvaltning av kommunens ledige likviditet for å dekke løpende forpliktelser skal
Hovedbank benyttes. Rådmannen kan gjennom likviditetsstyring spesifisere nærmere
fordelingen av kommunens ledige likviditet, herunder hvilke midler som er omfattet av
målsetning nr 2 ovenfor.
2.2 Generelle rammer og begrensninger for forvaltningen
Vektet gjenværende løpetid for midlene skal tilpasses eventuelle forpliktelser for
plasseringen, og skal i alle tilfeller totalt sett være kortere enn ett år. For midler som er
omfattet av målsetning nr 2 i pkt 2.1 kan følgende aktivaklasser med rammer benyttes:
Aktivaklasse
2.2.1 Innskudd i andre banker enn Hovedbank
2.2.2 Andeler i verdipapirfond

Rammer
Spesifisert ledig likviditet
Spesifisert ledig likviditet

2.2.1 Innskudd i andre banker enn Hovedbank
Kommunen kan plassere midler i banker som har filial og betydelig aktivitet i Norge. Det er
ikke et absolutt krav at banken skal være norsk eid. Før innskudd skal kommunen så langt det
lar seg gjøre vurdere bankens soliditet og underlagte garantiordninger for innskudd. For
innskudd av større midler (NOK 25 mill) bør kommunen innhente rentetilbud fra flere
banker5. Løpetiden for eventuelle tidsinnskudd i bank kan ikke overstige 12 måneder.
2.2.2 Andeler i verdipapirfond
Kommunen kan plassere midler i pengemarkedsfond notert i NOK.
2.3 Finansiell risiko og risikospredning
Før plasseringer gjennomføres skal risiko knyttet til disse være analysert og definert innenfor
kommunens rammer og begrensninger for forvaltningen. Det skal legges vekt på at midlene
forvaltes med sikte på lav finansiell risiko og høy likviditet:




Kredittrisiko, likviditetsrisiko og administrasjonsrisiko – Skal minimeres
Renterisiko – Skal begrenses og tilpasses kommunens formål med plasseringen
Valutarisiko – Ingen, alle investeringer foretas i NOK

For bankplassering ut over Hovedbank skal kommunen så langt som mulig søke å evaluere
kredittrisiko forbundet med plasseringen. Størrelsen på kommunens innskudd skal vurderes i
forhold til bankens størrelse6. Det skal ikke være begrensninger på uttaksretten i valgte
verdipapirfond, og fondene kan ha inntil BIS7 20 % kredittvekt. Løpetid på kredittrisiko skal
ikke avvike betydelig fra løpetid på renterisiko.
Kommunen skal aktivt søke å redusere den finansielle risiko en er eksponert mot, herunder:
3

Jmf Kommuneloven § 52
Langsiktig forventet avkastning i bank er 5 %. Reell avkastning kan forenklet tolkes som den til enhver tid gjeldende bankrenten +0,5 % - poeng
Ved identiske betingelser, samt ved ordinære innskudd av små midler, skal Hovedbank benyttes
6
Det skal tas hensyn til at sikring av bankinnskudd i norske banker omfatter inntil NOK 2 mill pr. innskyter pr. bank.
7
BIS er et regelverk som brukes for å risikovekte balansen til eksempelvis norske pensjonskasser. 20 % BIS vekt tilsier at tillatte investeringer er verdipapirer
utstedt av stat eller statsgaranterte selskaper, kommuner eller fylkeskommuner samt bank/ finans/ kredittinstitusjoner (obligasjoner med fortrinnsrett/ særskilt
sikrete obligasjoner samt ”senior” sertifikat – og obligasjonslån)
4
5
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Innskudd i bank – Kommunen skal vurdere å benytte flere banker dersom samlet innskudd
fra kommunen utgjør en vesentlig del av bankens og/ eller kommunens totale innskudd
Andeler i verdipapirfond – Kommunen skal gjennomføre valg av forvaltere ref pkt 4.9.
Valgte fond skal tilfredsstille kommunens behov for risikospredning

2.4 Rutiner for rapportering
Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For ledig likviditet og andre midler
beregnet for driftsformål skal følgende fremgå:






Sammensetting av aktiva
Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva
Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen
Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet
Markedsrenter og egne rentebetingelser

3 Forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrige finansieringsavtaler
Finansreglementet fokuserer på generelle rammer for kommunens samlede gjeldsportefølje.
3.1 Formål og målsetning med forvaltningen
Kommunen skal gjennom forvaltning av gjeldsporteføljen og øvrig finansavtaler innenfor
ønsket risikonivå skaffe kommunen finansiering til gunstigst mulig betingelser, og skal:
1. Ha et bevisst forhold til samsvar mellom løpetid på finansiering og investering
2. Søke å oppnå lavest mulig finansieringskostnad til akseptabel risiko
Kommunen skal ved forvaltning av gjeldsporteføljen søke å oppnå stabilitet og forutsigbarhet
i finansieringskostnadene for økonomiplanperioden. Vurderinger rundt porteføljens fordeling
mellom fast og flytende rente gjøres med bakgrunn i dette, samt hensynet til pkt 3.3 nedenfor.
Kommunen skal etablere og opprettholde en finansiell struktur hvor den økonomiske
levetiden på investeringer i størst mulig grad samsvarer med løpetiden på finansieringen.
Lånenes avdragsprofil vil erfaringsmessig være lang siden eiendelene i all hovedsak har lang
levetid. Avvik vil resultere i over/ underdekninger av lån i forhold til eiendeler, noe som blant
annet vil ha likviditetsmessige og regnskapsmessige konsekvenser. Det skal søkes å unngå at
langsiktige (kortsiktige) eiendeler er finansiert kortsiktig (langsiktig).
Kommunen skal gjennom økonomiplanen definere forventet finansieringskostnad for
perioden, gitt lånevolum og betingelser på eksisterende låneportefølje. Det skal tas hensyn til
nye låneopptak (lånebeløp og nedbetalingstid) vedtatt av Kommunestyret. Ved markante
endringer i markedsrentene skal det fortas en vurdering av kommunens enkeltlån.
3.2 Generelle rammer og begrensninger for forvaltningen
Strategi for kommunens gjeldsportefølje er utformet som en prosentvis fordeling av lånene
mellom ulike klasser med tilhørende tillatte rammer for avvik:
Porteføljeelementer

Strategi

Frihetsgrader / kommentar

Lån i NOK
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Andel lån basert på flytende rente
eller NIBOR inntil 6 mnd
Andel lån basert på fast rente
Rentereguleringsfond

0 % – 100 %

Avdragsprofil
Utstedelse av sertifikat/ obligasjonslån
Nedbetalingsprofil på låneportefølje

Tillatt
Tillatt
Beregnes

Bruk av renteinstrumenter som
rentesikring

Tillatt for
enkeltlån

Garantiansvar

Beregnes

0 % – 75 %
Årlig

Evt gjennom rentesikringsinstrumenter
Jmf pkt 3.3. Justering av økonomiplan med
fremtidig finansieringskostnad
Ihht forskrift for låneformålet
Kalkulerte avvik tillatt8. Minimumsavdrag
benyttes som utgangspunkt
F.R.A, renteswap og renteopsjoner tillatt
innefor angitte grenser for andel fastrente.
Knyttes kun mot underliggende lån
Angis som regnskapsnote

3.3 Rentereguleringsfond
For å øke stabilitet og forutsigbarhet i finansieringskostnadene skal kommunen etablere og
opprettholde et rentereguleringsfond (bufferfond). Fondet skal bidra til å utjevne samlet
finansieringskostnad over tid. Kommunen skal årlig justere økonomiplanen med fremtidig
forventet finansieringskostnad. Ved årsregnskapet disponeres differansen mellom faktisk- og
budsjettert finansieringskostnad for året:



Dersom faktisk finansieringskostnad for året var lavere enn budsjettert
finansieringskostnad for samme år, disponeres differansen i NOK til fondet
Dersom faktisk finansieringskostnad for året var høyere enn budsjettert
finansieringskostnad for samme år, kan differansen disponeres fra bufferfondet

Kommunens målsetning er at rentereguleringsfondet skal utgjøre 2 % av rentebærende gjeld.
3.4 Finansiell risiko og risikospredning
Kommunens gjeldsforvaltning skal ivaretas slik at kommunen ikke påføres vesentlig
finansiell risiko gjennom bevisst valg av motparter. Kommunen skal ikke ta valutarisiko
gjennom at alle innlån foretas i NOK.
Kommunen skal ha en nøytral holdning til renteendringer. En skal vurdere å samle lånene,
men samtidig vurdere størrelsen på samlet lån hos en långiver. Det skal søkes og unngå at
store deler av låneporteføljen forfaller et enkelt år.
Kommunen skal vurdere kortsiktige og langsiktige utfordringer i rentemarkedet ved nye
låneopptak og/ eller ved rebalansering. Etter å ha innhentet tilbud fra minimum to aktører kan
det benyttes risikoreduserende tiltak/ renteinstrumenter i sikringsøyemed, samt for å gjøre
innlån mer fleksibel og kostnadseffektiv.
3.5 Metode og rutiner for opptak av lån
Opptak av lån skjer på bakgrunn av vedtatt lånefinansiering i Kommunestyret. Rådmannen
har da fullmakt til å gjennomføre låneopptak, herunder refinansiere eksisterende gjeld, samt
godkjenne lånevilkårene. Låneopptaket (tidspunkt) vurderes mot likviditetsbehov og vedtatt
investeringsbudsjett. Kommunens gjeldsbrev signeres ihht delegasjonsreglementet.
Tilbud innhentes fra minimum 2 aktører med sammenlignbar lånerente, rentemetode og
kapitalisering. Unntak fra dette kan gjøres dersom kommunen utsteder sertifikat- eller
8

Forutsetter at det er rom for dette ihht økonomisk levetid for eiendeler, samt at dette er i tråd med intensjonene i Kommuneloven
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obligasjonslån, eller ved låneopptak i statsbank (f eks startlån i Husbanken). Kommunen skal
ha gode rutiner for oppbevaring av dokumentasjon knyttet til gjeldsporteføljen.
3.6 Ekstern forvaltning av låneporteføljen
Kommunen kan velge å benytte en ekstern forvaltningsløsning for hele eller deler av
gjeldsporteføljen etter vurderinger på bakgrunn av pkt 3.4.
3.7 Øvrige finansavtaler
Kommunen kan inngå finansavtaler (eksempelvis leasing). Overordnet målsetning er at
finansieringsavtaler samlet sett gir lavere kostnader over tid enn ved kommunalt eierskap.
3.8 Rutiner for rapportering
Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For gjeldsporteføljen og øvrige
finansieringsavtaler skal følgende fremgå:







Sammensetting og løpetid for passiva
Verdi, samlet og fordelt på de ulike typer passiva
Vesentlige markedsendringer og endringer i risikoeksponeringen
Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet
Markedsrenter og egne rentebetingelser
Opptak av nye lån og refinansieringer av eksisterende lån

4 Langsiktige finansielle aktiva
Kommunen skal ved forvaltning av slike midler fokusere på langsiktig avkastning9 og mindre
på kortsiktige svingninger. Det skal jmf pkt 1.4 ikke tas finansiell risiko som anses vesentlig10.
Kommunens portefølje av langsiktige finansielle aktiva består av midler som har minimum 5
års tidshorisont11. Samlet portefølje utgjøres av grunnkapital og opparbeidet avkastning, og
skal ikke overstige kommunens frie disponible inntekter12.
4.1 Formålet og målsetning med forvaltningen
Kommunens langsiktige finansielle aktiva skal forvaltes til beste både for dagens innbyggere
og for kommende generasjoner. Kommunen skal gjennom forvaltningen håndtere de
driftsøkonomiske utfordringene negative verdiendringer i porteføljen vil kunne gi på kort sikt.
Kommunens formål er å forvalte langsiktige finansielle aktiva slik at avkastningsmidler kan
tilføres kommunen årlig. I forvaltningen skal det søkes etablert en stor grad av stabilitet og
forutsigbarhet knyttet til størrelsen på beløpet som skal tilføres kommunen årlig.
Kommunen har en firedelt målsetting knyttet til forvaltning av langsiktige finansielle aktiva:
1. Opprettholde realverdi av langsiktige finansielle aktiva13
2. Kunne foreta årlige uttak av langsiktige finansielle aktiva med bakgrunn i bufferfondets
størrelse og samlet verdiøkning på kapitalen i foregående år
9 I beregningene er det tatt utgangspunkt i følgende langsiktig forventninger: Bank og pengemarked 5 %, statsobligasjoner 6 %, aksjer 10,5 %
10 Jmf Kommuneloven § 52 nr. 3
11 Langsiktige finansielle aktiva er pr 31.12.2009 NOK 113 mill. Kapitalen er ikke inflasjonsjustert. Bufferfondet er ved samme tidspunkt NOK 7,2 mill.
12 Rammeoverføring og skatt, pt ca NOK 188 mil
13
Kun i enkelte tilfeller vil endring i konsumprisindeks (KPI) være lik forventningen (2,5 %). Kapitalen skal inflasjonsjusteres over tid basert på reell inflasjon

Utarbeidet 29.03.2014
side 36 av 67
Ansvarlig for ajourhold: rådmann

Økonomireglement for Frøya kommune

3. Opprettholde et tilstrekkelig bufferfond for å ta høyde for svingninger i finansmarkedene
4. Søke å oppnå avkastning på langsiktige finansielle aktiva som i gjennomsnitt er 2,1 % poeng høyere enn et risikofritt alternativ til akseptabel risiko
Kommunens målsetning er å være driftsuavhengig av avkastningen fra langsiktig investert
kapital. Uttak av midler skal fortrinnsvis skje uten at det reduserer inflasjonsjustert verdi.
4.2 Generelle rammer og begrensninger for forvaltningen
Gjennom forvaltningen skal kommunen søke å oppnå en realavkastning som i størst mulig
grad samsvarer med realveksten i norsk økonomi. Erfaringsmessig svinger det norske
aksjemarkedet mer enn brede globale markeder. Hensynet til samvariasjon med norsk
økonomi vil kunne gi høyere kortsiktig risiko i porteføljen.
En spredning av investeringene over flere aktivaklasser (eksempelvis aksjer og rentebærende
papirer), herunder også fordeling mellom norske og internasjonale kapitalmarkeder, vil
redusere porteføljens totale risiko over tid. Dette betyr at risiko og avkastningsmuligheter blir
fordelt mellom både norske og internasjonale aksjer og rentebærende papirer. Internasjonale
studier indikerer at rundt 90 % av svingningene i avkastning over tid vil være forklart av
kapitalens fordeling på ulike aktivaklasser.
4.3 Investeringsstrategi
Investeringsstrategien er i utgangspunktet en langsiktig beslutning, og bør ikke endres hvis
ikke forventet avkastning, vurdering av risiko, risikobærende evne og vilje eller forpliktelsene
og krav til avkastning endrer seg. Investeringsstrategien er derfor i praksis risikostyring.
Kommunens langsiktige finansielle aktiva skal forvaltes innenfor følgende rammer:

Aktivaklasse
Aksjer

Mål

Maksimum Minimum Referanseindeks14

Norge
Utland

25 %
35 %
65 %

35 %
50 %
80 %

5%
20 %
50 %

Oslo Børs Hovedindeks
MSCI World NTR i NOK

Rentebærende papirer
Norge

75 %
75 %

95 %
100 %

65 %
60 %

OBI Stat 3 år (ST4X)

Durasjon

Utland
Durasjon

3 år

4,5 år

1 år

25 %

40 %

0%

5,5 år

7 år

3,5 år

Citigroup World Gvt Bond Index
TR valutasikret

Gjennom investeringsstrategien oppnår kommunen:







14

Godt samsvar mellom egne målsetninger og investeringsstrategi/ forventet avkastning
Høy sannsynlighet for å oppnå avkastningskravet over tid
Internasjonal diversifisert portefølje med lave kostnader
Samsvar mellom realavkastning for midlene og realveksten i norsk økonomi
Mulighet for å etablere en transparent portefølje med etiske kriterier
Mulighet for å kontrollere relativ risiko, og herigjennom avvik fra markedsrisiko

Indeksene anslår risiko. Det vil kunne bli benyttet andre referanseindekser i avkastningsmålingen
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4.4 Forventet avkastning og finansiell risiko
Langsiktig forventet avkastning for et risikofritt alternativ, eksempelvis bank, er 5 %
(sammensatt av 2,5 % realrente og 2,5 % inflasjon). Langsiktig forventet avkastning for
kommunens investeringsstrategi er 7,1 % (NOK 8,1 mill år 1). Langsiktig forventet
avkastning for investeringsstrategien er følgelig 2,1 % - poeng høyere enn et risikofritt
alternativ. Dette kan forenklet tolkes som at reell forventet avkastning pr år utgjør den til
enhver tid gjeldende bankrenten + 2,1 % - poeng.
Markedsrisiko15
Systematisk markedsrisiko er knyttet til tap som følge av kurssvingninger i de markedene
kommunen er eksponert. Usystematisk (selskapsspesifikk) risiko i de ulike markedene er
knyttet til at et enkelt investeringsobjekt vil stige eller falle i verdi i forhold til markedet. Den
usystematiske risikoen skal søkes redusert gjennom diversifiserte investeringer.
Forventninger til markedsrisiko og samvariasjon mellom ulike aktivaklasser er gitt gjennom
markedsindekser med lang historikk. Beregnet standardavvik16 for normalposisjonens
markedsrisiko er 5,7 %. Dette indikerer følgende utfallsrom og sannsynligheter (forutsatt at
alle investeringer oppnår eksakt indeksavkastning (tall i NOK gitt portefølje NOK 113 mill):
Alternativ

Forventet
avkastning

Risiko målt ved
standardavvik

Utfallsrom
2 av 3 år

Utfallsrom 95 %
sannsynlighet

Strategisk posisjon
(25/75)
Posisjon maks risiko
(35/65)

7,1 %

5,7 %

7,6 %

7,2 %

+1,4 % til +12,9 %
1,6 til 14,5 mill NOK
+0,3 % til +14,8 %
0,4 til 16,8 mill NOK

–4,3 % til +18,6 %
–4,9 til 21 mill NOK
–6,9 % til +22,1 %
–7,8 til 25 mill NOK

Strategisk posisjon

År 1

År 3

År 5

År 10

Sannsynlighet for avkastning større enn 0 %
Sannsynlighet for avkastning større enn 5 % (bank)
Forventet portefølje (ekskl uttak), mill NOK: NOK 113 mill start
Forventet meravkastning (2,1 %) NOK (ekskl uttak): NOK 113 mill start

89 %
64 %
121
2,2

99 %
77 %
138,4
7,5

100 %
85 %
158,3
14,1

100 %
98 %
221,7
37,8

Øvrige risikoelementer definert nedenfor vil kunne påføre kommunens portefølje økt risiko ut
over det referanseindeksene for markedsrisiko representerer.
Relativ risiko
Porteføljen vil kunne ha avvikende finansiell risiko i forhold til definert markedsrisiko dersom
det enkelte investeringsobjekt har avvikende renterisiko, kredittrisiko, likviditetsrisiko,
valutarisiko og administrasjonsrisiko. Håndtering av de ulike elementene fremgår i kap 4.6.
Kommunen skal ha et bevisst forhold til relativ risiko i de enkelte investeringene.
Relativ risiko uttrykker hvor mye de enkelte delporteføljene vil svinge i forhold til markedet/
referanseindeksene. For å redusere relativ risiko kan det benyttes indeksnær forvaltning. Ved
bruk av aktive fond vil den relative risikoen øke.

15

I beregningene er det benyttet følgende langsiktige standardavvik: Norge pengemarked 2 %, norske anleggsobligasjoner 2 %, norske statsobligasjoner 4 %,
globale statsobligasjoner sikret til NOK 4 %, norske aksjer 25 % og globale aksjer ikke valutasikret 18 %
16 Standardavvik: Gjennomsnittlig avvik fra gjennomsnittet. Historisk standardavvik for investeringsstrategien siste 25 år er 5,5 %
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4.5 Stresstest og historisk utvikling
Et scenario basert på Finanstilsynets (tidligere) stresstest17 vil gi et verdifall på 11,1 % for
investeringsstrategien (NOK 12,6 mill gitt en portefølje på NOK 113 mill). Om porteføljen
avviker fra strategisk posisjon, herunder om reelle plasseringer avviker fra markedsposisjon,
vil porteføljen ha avvikende risikoegenskaper (sannsynligheter, utfallsrom og stresstest) fra
overnevnte drøftinger.
En investeringsstrategi lik strategisk posisjon ville basert på referanseindeksene for de ulike
markedene over de siste 25 årene (1985-2009) oppnådd en årlig avkastning på 9,1 %. Mer/
mindreavkastning ifht referanseindeksene ville kommet som tillegg/ fradrag. Strategiens
normalposisjon har i samme periode hatt 39 små og store verdifall (snittfall -1,8 %).
Maksimalt verdifall har vært – 8,6 %. Dette kan løselig sees på som det største verdifallet
kommunen ville oppnådd dersom en hadde vært maksimalt uheldig med innskudd og uttak av
midlene over denne perioden. Normalposisjonens svakeste ett– og treårs periode har vært hhv
– 5 % (okt 2007 – okt 2008) og -0,2 pr år % (feb 2006 – feb 2009).
4.6 Porteføljekonstruksjon
Kommunens langsiktige finansielle aktiva skal være godt diversifisert gjennom fordeling på
flere aktivaklasser, samt god spredning på utstedere innad i den enkelte aktivaklasse. En slik
fordeling reduserer porteføljens samlede absolutte risiko. Rammene for relativ risiko er
definert for hver enkelt delportefølje.




For aksjeinvesteringene skal det benyttes aksjefond. Diskresjonære porteføljer underlagt
samme spredningsregler som aksjefond kan benyttes. Enkeltaksjer ut over dette er ikke
tillatt18. Andre aksjeprodukter, herunder aksjeindekserte obligasjoner og andre
garantiprodukter er ikke tillatt. Derivater er tillatt som del av risikostyring
For renteinvesteringene skal det benyttes obligasjons- og/ eller pengemarkedsfond.
Bankinnskudd kan i spesielle tilfeller benyttes for inntil 50 % av renteinvesteringene.
Diskresjonær omløpsportefølje underlagt samme spredningsregler som rentefond kan
benyttes. Inntil 75 % av norske renteinvesteringer kan etableres som en ”hold til forfall”
portefølje. Porteføljen skal på best mulig måte ivareta pkt 4.4. Enkeltpapirer ut over dette
er ikke tillatt. Derivater er tillatt som del av risikostyring

Investeringene i internasjonale rentebærende papirer skal i størst mulig grad søkes valutasikret
i NOK. Sikringen skal søkes gjort direkte i verdipapirfondene. Det er ikke et krav at
investeringer i internasjonale aksjer skal valutasikres.
Kommunen skal i begrenset grad søke å tilføre verdi gjennom taktisk aktivaallokering. Det
kan derimot søkes tilført verdi gjennom seleksjon av forvaltere som tilfører merverdier.
Faktisk porteføljesammensetting vil endres ettersom de ulike markedene utvikler seg ulikt.
Rebalansering skal derfor gjøres for at sammensetningen av aktiva skal føres tilbake til
utgangspunktet for å beholde risikonivået fastlagt som grunnlag for forvaltningen.
Erfaringsmessig vil rebalansering kunne ha en gunstig effekt avkastningsmessig for
porteføljen og skal minimum gjøres hver 18 mnd, eller minimum når faktiske porteføljevekter
er utenfor maksimumsgrensene.
17
18

Norsk aksjemarkedet faller 30 %, internasjonalt aksjemarked faller 20 %, norske og internasjonale renter stiger med 2 % - poeng. Alt inntreffer samtidig
Kommunens aksjer i selskap hvor eierskapet defineres som varig/ strategisk inngår ikke
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Håndtering av relativ risiko (risikobegrensninger ved porteføljekonstruksjon)
Kommunens totalportefølje vil forventningsmessig avvike med hensyn til avkastning og
risiko fra markedsindeksforventningene dersom det benyttes enkeltplasseringer som avviker
sammensettingsmessig fra indeksene.
Kommunen skal ha et bevisst forhold til relativ risiko i enkeltplasseringene, samt hvordan
disse påvirker risikobildet for delporteføljene og totalporteføljen. Plasseringer i indeksnære
fond er best egnet for å kontrollere relativ risiko.
Kommunen kan også benytte aktivt forvaltede fond innenfor følgende rammer:



Relativ risiko for aksjeporteføljen skal ikke overstige 5 %
o Ekskl relativ risiko som oppstår gjennom valutasikring av passive investeringer
Relativ risiko for rentebærende portefølje skal ikke overstige 2,5 %
o Ekskl relativ risiko som oppstår gjennom ”hold til forfall” renteinvesteringer

Det er et krav at samtlige aktive fond skal ha god bredde i sine investeringer, og ikke et
ensidig bransjefokus. Rentefondene skal ha inntil moderat kredittrisiko og god spredning på
utstedere og papirer. Relativ risiko skal inngå som en del av rapporteringen.
4.7 Bufferfond
Regnskapsreglene tilsier at et verdifall i porteføljen føres det året verdifallet oppstår. Et stort
verdifall vil følgelig kunne få driftsøkonomiske konsekvenser. Likeledes vil det ved svak eller
negativ avkastning ikke være anledning til å gjennomføre årlige uttak ihht målsetningene. Et
bufferfond vil kunne avhjelpe i begge disse situasjonene.
Bufferfondet skal over tid sikre tilførsel av avkastning fra den langsiktige porteføljen
uavhengig av svingninger i årlig avkastning. Kommunens målsetning er at bufferfondet skal
utgjøre ca 13 % av kapitalen. Bufferfondet kan med fordel være større ref overstående
vurdering av risiko.
4.8 Budsjettdisposisjoner (handlingsregel)
Kommunens målsetning er at grunnkapitalen minimum skal være inflasjonsjustert hvert fjerde
år. Grunnkapitalen skal likevel søkes inflasjonsjustert ved hvert årsoppgjør.
Kommunen skal over tid benytte et utbytteprinsipp ved uttak av avkastning fra porteføljen.
Dette innebærer at midler som tas ut fra fondet skal være opptjent og regnskapsført som
bufferfond før anvendelse:




Oppnådd avkastning i regnskapsåret disponeres ved årsoppgjør ihht målsetningene
o Disponering til grunnkapitalen ihht faktisk KPI
o Disponering til bufferfondet ihht fondets målsetninger
o Evt resterende avkastning disponeres uavhengig av målsetningene
Budsjettert uttak i regnskapsåret budsjetters som uttak fra bufferfondet ifm ordinær
budsjettprosess i forbindelse med rullering av økonomiplan

Utbytteprinsippet gjennomføres for å øke stabilitet og forutsigbarhet i uttaket av avkastning.
Dersom utbytteprinsippet skal fungere etter forutsetningene, må kommunens regnskap gjøres
opp med et positivt resultat. Regnskapsmessige underskudd fra tidligere år må være dekket.
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4.9 Valg av forvaltere og etiske kriterier
Valg av forvaltere og investeringsprodukter skal i størst mulig grad skape samsvar mellom
portefølje og investeringsstrategi. Kommunen kan benytte godkjente norske og utenlandske
verdipapirforetak eller verdipapirfondsforetak (tilsvarende for de internasjonale markedene)
og som er underlagt tilsyn av offentlige tilsynsmyndigheter.
Ved valg av forvaltere skal det legges vekt på:







Forvalterens egenskaper sammenholdt med de øvrige forvalterne i porteføljen
Konsistens i forvaltningen – forvalters evne til gjenomgående å gjøre det bedre enn
referanseindeksen, både i positive og negative markeder
Forholdet mellom avkastning og risiko, målt mot markedet og alternative leverandører
Kostnadsstruktur i forhold til alternative leverandører
Kvalitative egenskaper – integritet, klar og konsis investeringsprofil og solid organisasjon
Kontinuitet i forvaltningsmiljøet/ organisasjonen

Ved vesentlige endringer i en forvalters organisasjon/ eierskap/ bemanning, skal kommunen
gjennomføre en ny vurdering av investeringen. Kommunen skal søke å benytte flere forvaltere
på totalporteføljen.
Det er et krav at valgte forvaltere gir eksplisitt uttrykk for at de tar hensyn til
menneskerettigheter, arbeidslivsstandarder, miljø og anti-korrupsjon i sine
investeringsbeslutninger. I tillegg er intensjonen at porteføljen skal være i tråd med den
eksklusjon som foretas av Statens Pensjonsfond Utland. Kravene gjelder for
aksjefondsporteføljen, og er gjenstand for regelmessig kontroll.
Kommunen skal vurdere å benytte uavhengig kompetanse ved forvaltning av porteføljen.
4.10 Rutiner for rapportering
Kommunens generelle retningslinjer fremgår i pkt 1.5. For langsiktige finansielle aktiva skal
følgende fremgå:







Sammensetting av aktiva
Markedsverdi, samlet og fordelt på de ulike typer aktiva
Vesentlige markedsendringer
Endringer i risikoeksponeringen
Avvik mellom faktisk forvaltning og kravene i finansreglementet
Markedsrenter og egne rentebetingelser

***
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VEDLEGG – definisjoner
Absolutt risiko
Risiko målt ved svingninger rundt et gjennomsnitt uttrykt som et absolutt mål
Administrasjonsrisiko
Knyttet til rutiner internt/ hos motpart
Aksjeindeksobligasjon
Verdipapirprodukt hvor innskudd bindes en bestemt periode. Investor er garantert hele innskudd tilbake samt hele eller deler av
aksjeavkastningen
Aksjer
Verdipapir utstedt fra private bedrifter eller offentlige institusjoner, hvor kjøp gir eierandel
Aktiv forvaltning
Forvalter velger selv verdipapirer til en portefølje på bakgrunn av egne analyser og vurderinger for derigjennom å oppnå høyere
avkastning enn en sammenlignbar indeks
Aktivaklasser
Samlebetegnelse på ulike typer verdipapir som har de samme egenskapene, eksempelvis aksjer, obligasjoner og pengemarked
Allokering
Fordeling på ulike markeder og aktivaklasser
Avkastningskrav
Nedre grense for ønsket avkastning
Benchmark
Sammenlignbar portefølje, referanse/ målestokk
Derivat
Samlebetegnelse på kontrakter basert på verdien av et sett underliggende aksjer, obligasjoner eller indekser.
Diskresjonær forvaltning
Forvaltningsform hvor forvalter konstruerer og handler i en portefølje basert på kundens ønsker
Diversifisere
Spre eller redusere risiko gjennom å kombinere aktiva med ulike risikoegenskaper
Durasjon
Et mål som uttrykker gjennomsnittlig løpetid for en obligasjon, definert som et vektet snitt av årlige rentekuponger og pålydende
verdi. Begrepet uttrykker korrigert løpetid, og derigjennom obligasjonsprisens følsomhet for renteendringer
Hedgefond
Produkt som kan kombinere ulike aktivaklasser og som kan benytte ulike investeringsstiler for å oppnå stabil avkastning med lav
risiko
(Referanse) Indeks
Vektet verdi/ forholdstall for alle/ deler av eksempelvis aksjer på en børs. Indeksen angir en slags gjennomsnittlig avkastningen
for de aktiva som inngår i indeksen
Inflasjon
Betegnelse som angir med hvilken prosent det generelle prisnivået på varer og tjenester øker i et år
Investeringsstrategi
Dokument som beskriver en rekke forhold omkring en investering, eksempelvis avkastnings- og risikovurderinger,
landfordelinger og valutaforhold
Korrelasjonskoeffisient
Statistisk begrep som definerer grad av samvariasjon mellom to variabler, eksempelvis to aksjer. Dersom korrelasjonen er 1 (-1)
beveger de to variablene seg alltid perfekt i takt (utakt). Dersom den er 0 beveger de to seg helt uavhengig av hverandre
Kredittrisiko
Risiko knyttet tap pga at utsteder av et verdipapir eller motpart ikke oppfyller sine forpliktelser
Likviditet/ likviditetsrisiko
Begrep som uttrykker grad av enkelhet og hurtighet et aktiva kan omsettes til kontanter
Markedsrisiko
Knyttet til tap som følge av kurssvingninger i de markedene investor er eksponert
Meravkastning/ differanseavkastning
Differansen mellom avkastning i en faktisk portefølje og avkastningen på en definert referanseportefølje
NOK
Norske kroner
Obligasjon
Rentepapir utstedt av private bedrifter/ offentlige inst. Utsteder forplikter seg til å betale bestemte årlige beløp (rente) samt
pålydende tilbake ved forfall
Passiv forvaltning/ indeksforvaltning
Forvalter søker å oppnå avkastning og risiko som en sammenlignbar portefølje eller indeks
Pengemarked
Rentepapir som har forfall innen ett år. Kortsiktig aktiva med høy likviditet og kan ha relativt lav risiko
Rebalansering
Transaksjon som følge av at elementene i porteføljen utvikler seg ulikt over tid. Dette medfører at de relative vektene beveger seg
bort fra normalposisjon
Relativ risiko
Utrykk for hvor mye en portefølje vil kunne svinge relativt til markedet/ referanseindeksene
Rentebærende papirer
Sertifikater (pengemarked) og obligasjoner
Rentekurve
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Sammenligning av renter for ulike tidshorisonter. Danner utgangspunkt for prising av rentepapirer og påvirkes av forhold som
forventninger, risiko knyttet til ulike tidshorisonter samt tilbud og etterspørsel i rentemarkedets ulike tidshorisonter
Renterisiko
Knyttet til at verdien av rentebærende verdipapirer endres dersom renten endres
Risikopremie
Avkastning ut over risikofritt alternativ
Standardavvik
Viser hvor mye verdien av en variabel kan ventes å svinge i fremtiden, basert på målinger av observerte verdier. Uttrykker
svingninger rundt et gjennomsnitt
Strategisk aktivaallokering
Fordeling av porteføljen mellom ulike aktivaklasser og representerer porteføljens normalposisjon
Stresstest
Økonomisk tilstand uttrykt ved ekstreme hendelser i kapitalmarkedene som sammen vil påvirke en porteføljes verdi i negativ
retning
Systematisk risiko i aksjemarkedet
Knyttet til tap som følge av at de aktuelle aksjemarkeder investor er eksponert mot vil stige eller falle på kort og/ eller lang sikt
Taktisk aktivaallokering
Fordeling av en porteføljes aktivaklasser hvor hver klasse uttrykkes med øvre og nedre grense for tillatt andel av totalportefølje
Tracking error
Annualisert relativ risiko
Transaksjonskostnad
Kostnader ifm kjøp/ salg av verdipapir/ fond
Usystematisk risiko i aksjemarkedet
Knyttet til at et enkelt investeringsobjekt vil stige eller falle i verdi i forhold til markedet på kort og/ eller lang sikt
Valutarisiko
Oppstår som følge av kurssvingninger i valutamarkedet
Verdipapir
Betegnelse på ulike aktiva, eksempelvis aksje, obligasjon eller pengemarked
Verdipapirfond
Portefølje bestående av eksempelvis aksjer hvor flere investorer kan eie andeler
Volatilitet
Betegnelse på risiko, dvs grad av svingninger rundt et gjennomsnitt
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10 REGLEMENT FOR STARTLÅN
10.1 OVERORDNETE RAMMER



Reglementet er vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov av 25. september
1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner, og forskrift om årsbudsjett,
fastsatt av KRD 15.12.00.
Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen (herunder
kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11) og styret for interkommunalt
samarbeid etter kommuneloven § 27.

10.2 FORMÅL


Sikre stabile boforhold til husstander som har etableringsproblemer, og som
trenger hel eller delvis finansiering fra kommunen.

10.3 HVEM KAN FÅ LÅN




Startlån er behovsprøvd og kan omfatte:
o Unge i etableringsfasen
o Barnefamilier
o Enslige forsørgere
o Funksjonshemmede
o Flyktninger eller personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag
o Andre husstander som har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon
Lånesøker skal dokumentere at husstanden sine fremtidige inntekter og eventuelle
stønader er tilstrekkelige til å betale renter og avdrag på lån i tillegg til andre
leveutgifter.

10.4 HVA DET KAN LÅNES TIL







Kjøp av bosted
o Desto mer vanskeligstilt husstanden er jo større del av finansieringen kan
gis som startlån
o For særlig vanskeligstilte husstander kan startlånet brukes i kombinasjon
med boligtilskudd
o Det kan stilles krav om at søker stiller med minimum 10 % egenkapital av
toppfinansieringen
Utbedring
Oppføring av bosted
o Startlån kan brukes til toppfinansiering, sammen med grunnfinansiering fra
Husbanken eller andre finansieringsinstitusjoner
o Som hovedregel er det stilt krav om at søker stiller med minimum 10 %
egenkapital av toppfinansieringen
Refinansiering
o Startlån kan brukes til refinansiering av dyre lån for å unngå at søkeren må
flytte fra hjemmet sitt
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Forhåndsgodkjenning
o Kommunen kan gi skriftlig samtykke på at lånesøker vil få startlån, så
lenge søker finner en egnet bolig med kjøpesum som er innenfor på
forhånd avtalt sum og avtalte forutsetninger

10.5 NÆRMERE OM BOSTEDET


Bostedet skal være rimelig og nøkternt i forhold til nivået som er i nærområdene.
Akseptabel kjøpesum kan variere noe fra sted til sted. Særlig vil det kunne være
aktuelt å godta høyere pris i et pressområde. For bosted i borettslag vil både
kjøpesum og del av fellesgjeld bli lagt til grunn for vurderingen.

10.6 LÅNESUM




Lånerammen fastsettes innenfor 100 % av kjøpesum, nybyggings-, eller
utbedringskostnader pluss eventuelle omkostninger. Størrelsen på lånet vil også bli
vurdert ut fra den enkelte søkers sin økonomi og andre lånegivere sine
lånetildelinger.
Det kan gis lån på inntil kr 2.500.000,-

10.7 RENTE- OG AVDRAGSVILKÅR





Lånetaker vil til enhver tid blir tilbudt gjeldende rente- og avdragsvilkår som
gjelder for Husbanken sine utlån.
Lånetaker kan velge mellom flytende eller fast rente (5 år).
Lånetaker med flytende rente kan når som helst søke om fast rente.
Max. 30 år nedbetalingstid med 5 års avdragfri periode.

10.8 UTBETALING




Utbetaling kan først skje når lånedokumentene er sikret, og at det er tatt pant i
bostedet.
Ved refinansiering skal kommunen sørge for at lånet får best mulig prioritet.
Dersom lånetaker selger, leier bort eller på annen måte disponerer bostedet på en
slik måte at forutsetningene for lånet blir vesentlig endret, kan kommunen kreve at
lånet blir innbetalt straks eller med kortere avdragstid.

10.9 KLAGE


Det kan klages på kommunen sitt vedtak om tildeling, utmåling, avvisning og
avslag på lån. Klagen må fremsettes skriftlig og grunngis. Det skal gå klart
fram hvilken endring klageren ønsker. Klagefristen er 3 uker fra melding om
vedtak har kommet fram. Dersom klageren ikke får medhold, oversendes
klagen kommunen sin klagenemnd.
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10.10 ENDRINGER I NEDBETALINGSPLAN



Rådmannen kan innvilge avdrag – og/eller rentefritak for inntil 2 år per lån
Rådmannen kan videredelegere til den som står for innkrevingen å innvilge at
det hoppes over en periode og endre nedbetalingsplanen, så lenge opprinnelig
avtalt innløsningsdato ikke blir endret.

10.11 FORHOLD TIL INNKREVENDE FORETAK


Det er inngått avtale mellom Lindorff AS og Frøya kommune når det gjelder
administrasjon og innkreving av startlån.
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11 REGLEMENT FOR INNKJØP
11.1 Formål og omfang
Formålet med reglementet er å sikre at alle anskaffelser til Frøya kommune utføres
i hht gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer. Reglementet gjelder for alle
innkjøp av varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for eller på vegne av
Frøya kommunes virksomheter og seksjoner.

11.2 Ansvar
Rådmannen er ansvarlig for etablering, implementering og vedlikehold av dette
reglementet.
Rådmannen har ansvaret for både at alle medarbeidere som deltar i anskaffelser
gjøres kjent med og følger reglementet, og at det er rutiner innenfor
kommuneområdene som ivaretar reglementet.

11.3 Generelle krav til innkjøpsarbeidet
På siste side gis det forklaringer på en del begreper som benyttes i punktene
nedenfor, og bør av den grunn leses i sammenheng med den videre teksten.
Ved planleggingen av en anskaffelse skal det tas hensyn til:
 Anskaffelsens virkning på helse, miljø og sikkerhet
 De avhendelses- eller kondemneringsproblemer som kan oppstå
 Universiell utforming med tanke på best mulig tilgjengelighet for flest mulig
brukere.
Alle anskaffelser skal:
 Utføres i hht gjeldende lov om offentlige anskaffelser med tilhørende
forskrifter.
 Utføres i hht relevante gjeldende lover, forskrifter og standarder innenfor
aktuelt fag, bransje eller sektor og gjeldende HMS regelverk
 Utføres i hht kommunens til enhver tid gjeldende etiske retningslinjer og med
høy integritet.
 Utføres i hht kommunens til enhver tid gjeldende alminnelige vilkår for kjøp av
henholdsvis handelsvarer og tjenester.
 Der det er mulig, vurderes ut fra det økonomisk mest fordelaktige tilbudet.
Kommunens leverandører må:
 Oppfylle alle offentlige krav om registrering.
 Til enhver tid være ajour med alle offentlige økonomiske krav.
 Følge MVA-lovens retningslinjer for fakturaens innhold og beskrivelse.
 Ha ordnede arbeidsavtaler med sine ansatte, og de skal ha lønns- og
arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn det som kan ansees normalt i området.

11.4 Kjøpstype inndeling
For at det skal bli enklere å forholde seg til reglementet, er kjøpene delt inn i typer
(se vedlegg 1). Beløpsgrensen skal praktiseres ut fra totalkostvurdering. Det er
ikke tillatt å dele opp kjøp i prosjekter eller liknende for å komme under
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eksempelvis den nasjonale grenseverdi (se siste side), og det er kommunen som
helhet som skal vurderes i denne sammenhengen. Beløpsgrensene beregnes
eksklusiv merverdiavgift.

11.5 Viktige prinsipper for innkjøpsarbeidet
Nedenfor belyses viktige prinsipper som den enkelte utfører skal basere sine
innkjøp på:
 Konkurranseprinsippet. Ethvert kjøp skal så sant det er mulig baseres på
konkurranse. Det er den enkelte utfører som er ansvarlig for å dokumentere at
det skjer (og har bevisbyrden).
 Forutberegnelighet, gjennomsiktighet og etterprøvbarhet.
 Utvelgelse gjennom objektive og ikke-diskriminerende kriterier.
 Likebehandling. Direkte eller indirekte forskjellsbehandling av tilbydere på
grunn av deres nasjonalitet eller geografisk tilhørighet skal ikke finne sted.
 Forretningsmessighet. Alle anskaffelsesprosesser skal utføres etter kommunens
etiske retningslinjer og høy forretningsetikk.
 Fortrolig saksbehandling. Det skal hindres at konfidensiell informasjon
vedrørende anskaffelsesarbeidet kommer uvedkommende til kunnskap.
Spredning av slik informasjon under saksbehandlingen skal derfor begrenses til
det strengt nødvendige.
 Habilitet. Her gjelder forvaltningslovens regler om habilitet.
 Ved anskaffelser med verdi større enn 100.000 NOK eks mva bør ikke
saksbehandling og beslutninger ivaretas av en og samme person alene, men
utføres med flere personer involverte i prosessen. Oppstår det uenighet mellom
partene skal tvisten avgjøres av rådmannen.

11.6 Forsikrings-, bank- og strømavtaler


Alle personforsikringsavtaler skal før inngåelse, fremlegges for
arbeidstakerorganisasjonenes representanter i hht gjeldende hovedavtaler og
tariffavtaler og deretter skal innstillingen saksfremlegges for formannskapet.
 Pensjonsforsikring skal drøftes med arbeidstakerorganisasjonene før og
underveis i kjøpsprosessen og skifte av pensjonsforsikringsleverandør skal
alltid saksfremlegges for kommunestyret.
 Rådmannen har fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av banktjenester.
 Rådmannen har fullmakt til å inngå avtaler om kjøp av strøm.

11.7 Begrepsdefinisjoner
Anskaffelse:

Et kjøp eller en forpliktelse om kjøp av varer, tjenester
eller bygge- og anleggsarbeider.

Engangskjøp:

Kjøp av en vare eller tjeneste som ikke utføres mer enn
en gang i året.

Nasjonal grenseverdi:

Den verdi som til enhver tid fastsettes i Forskrift om
offentlige anskaffelser, som grensen oppad for direkte
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anskaffelse (ref. §1-2 i forskrift om off. anskaffelser, fra
1.1.07 ref. § 2-1). Verdien fastsettes av Fornyings- og
administrasjonsdepartementet og Controller oppdateres
ved endringer i denne verdien.
(Per 2006 er denne lik 500.000,- NOK eks mva.)
Økonomisk mest
fordelaktig tilbud:

VEDLEGG:
Vedlegg 1:

Det tilbudet som for kommunen er mest fordelaktig mht
totaløkonomi, hvor selve anskaffelseskostnaden og
service-, bruks-, avhendings-, og tilleggskostnader som
anskaffelsen forårsaker vurderes.

Definisjon av de ulike kjøpstypene.

- Slutt på reglementet -
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11.8 VEDLEGG 1.
Definisjon av de ulike kjøpstypene
Små engangskjøp
Med små engangskjøp menes akutte småanskaffelser som ikke kan planlegges eller samles
opp på en samlefaktura og med verdi mindre eller lik 500,- NOK. Hensikten med denne
bestemmelsen er å unngå fakturering av småbeløp, som påfører både kjøper og leverandør
unødvendige behandlingskostnader.
Mindre engangskjøp
Mindre engangskjøp er engangskjøp med verdi mindre enn 100.000,- NOK eks. mva.
Hensikten med denne bestemmelsen er at det ved kjøp av denne størrelsesorden ikke skal
iverksettes mer omfattende prosedyrer enn det som er kostnadsmessig forsvarlig. Det skal
likevel legges vekt på konkurranseprinsippet.
Mellomstore engangskjøp
Mellomstore engangskjøp er engangskjøp med verdi mellom 100.000,- NOK eks. mva og den
nasjonale grenseverdien (angitt på siste side i prosedyren). I slike tilfeller skal alltid
Controller kontaktes før forespørsler sendes ut. Det skal legges vekt på konkurranse- og
likebehandlingsprinsippet, og det er krav om skriftlige tilbud som skal oppbevares i
kontrollerbar tilstand, med skriftlig aksept av antatt tilbud. Det skal innhentes tilbud fra minst
tre forskjellige leverandører så sant dette er praktisk mulig. Det skal føres en
anskaffelsesprotokoll fra prosessen. Hensikten med denne bestemmelsen er at det ved kjøp av
denne størrelsesorden ikke skal iverksettes mer omfattende prosedyrer enn det som er
kostnadsmessig forsvarlig, samtidig som konkurranseprinsippet og en viss skriftlighet i
prosessen ivaretas.
Store engangskjøp
Engangskjøp med verdi større eller lik den nasjonale grenseverdien (angitt på siste side i
reglementet). I hht forskrift om offentlige anskaffelser er dette kjøp over den nasjonale
grensen og det er spesielle rutiner som skal følges for dette. Controller skal alltid kontaktes i
planleggingsfasen av en slik anskaffelse.
Regelmessige leveranser
Er det regelmessige leveranser med verdi større eller lik 100.000,- NOK eks mva/år, skal valg
av leverandør skje i følge forskrift om off. anskaffelser og saken skal vurderes av Controller.
Ved kjøp av denne typen bør det overveies om det er hensiktsmessig å komme fram til en
flerårig rammeavtale for leveransen.
I så tilfelle vil videre innkjøp av denne typen varer og tjenester falle inn under leveranse
innenfor rammeavtaler.
Er leveransene av mindre størrelse følges rutinen for mindre engangskjøp.
Rammeavtaler
Kommuneovergripende rammeavtaler på vegne av Frøya kommune kan kun inngås av
Controller. Den samlede verdi av en planlagt flerårig rammeavtale er da grunnlaget for kjøp i
hht mellomstore engangskjøp eller store engangskjøp.
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12 REGLEMENT FOR ANVISNING
12.1 OVERORDNETE RAMMER
 Det skal foreligge anvisning før utbetaling skjer som innebærer kontroll av
faktura/timeliste fra den som har anvisningsmyndighet.


Reglementet gjelder for folkevalgte organer, administrasjonen (herunder
kommunale foretak etter kommunelovens kapittel 11) og styret for
interkommunalt samarbeid etter kommuneloven § 27.

12.2 FORMÅL


Ha en effektiv rutine for intern kontroll av kommunens utbetalinger.

12.3 RETNINGSLINJER


Den som er delegert anvisningsmyndighet skal utpeke personer som skal
attestere.



Rådmannen delegeres anvisningsmyndighet på alle områder. Fullmakten kan
videredelegeres. Delegeringen fra rådmannen kan gjøres fast eller for et
avgrenset tidsrom.



Den som er delegert anvisningsmyndighet fra Rådmannen kan videredelegere
sin fullmakt. Delegeringen kan gjøres fast eller for et avgrenset tidsrom.

12.4 SKJEMA FOR DELEGERING AV ANVISNINGSMYNDIGHET


Den som deleger anvisningsmyndighet må fylle ut ”Skjema for delegering av
anvisningsmyndighet” Skjemaet skal fylles ut i ett eksemplar og sendes
regnskapsansvarlig.



Anvisningsmyndigheten er ikke gjeldene før regnskapssansvarlig har mottatt
skjemaet for delegering av anvisningsmyndighet.

12.5 BEGRENSNINGER I ANVISNINGSMYNDIGHETEN





Anvisningsmyndigheten gjelder ikke ved anvisning av egne regninger, eller
hvor inhabilitet kan bli gjort gjeldende. I slike tilfeller skal anvisningen foretas
av overordnet anvisningsmyndighet (Eksempel: Rådmannen anviser neste
ledernivås regninger/ refusjonskrav. Ordfører anviser Rådmannens egne
regninger).
Anvisning og regnskaps-/lønnsregistrering skal ikke foretas av samme person.
Samme person kan ikke både attestere og anvise samme faktura/timeliste.
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12.6 OPPHØR AV ANVISNINGSMYNDIGHET


Regnskapsansvarlig skal straks ha melding nå anvisningsmyndighet opphører,
for eksempel ved opphør av tjenesteforhold, endringer o.l.



Dersom utøvelse av delegert anvisningsmyndighet ikke tilfredsstiller de krav
som stilles til god intern kontroll (jfr. foranstående punkter), skal dette
rapporteres til vedkommende leder.

12.7 ATTESTASJON


Den som attesterer skal påse at:


Levering er i samsvar med bestilling



Varemottak/utført tjeneste stemmer med fakturaen



Pris og betalingsbetingelser er i henhold til innkjøpsavtale



Arbeidet er utført og at timetallet er korrekt



Anvisningsblanketten er utfylt



Varer er inventarført der dette er aktuelt



At Lov om offentlige anskaffelser er ivaretatt

12.8 ANVISNING


Den som anviser skal påse at:


Disponeringen av budsjettmidlene er formelt, reelt og økonomisk i orden



Attestasjon og kontroll er foretatt av personer som er tillagt denne
oppgaven



Det er budsjettmidler



Det foreligger fullstendig oversikt over hvilke kontrakter som legger
bindinger på budsjettbevilgningene ut driftsåret
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13 UTARBEIDEDE RUTINER
13.1 INNKJØPSRUTINER
RUTINER FOR INNKJØP AV VARER, TJENESTER OG BYGGE- OG
ANLEGGSARBEIDER TIL FRØYA KOMMUNE
Formål og omfang
Formålet med rutinen er å sikre at innkjøp av varer, tjenester, bygge- og anleggsvirksomhet på
vegne av Frøya kommune skjer i hht enhver tid gjeldende innkjøpsreglement og de til enhver
tid gjeldende og relevante lover med tilhørende forskrifter. Vedlegg 1 gir en oversikt over
hvilke forskrifter som gjelder i forbindelse med lov om offentlige anskaffelser.

Ansvar
Controller er ansvarlig for etablering, implementering og vedlikehold av denne rutinen.
Virksomhetslederne har ansvaret for at alle medarbeidere som deltar i anskaffelser gjøres
kjent med og følger denne rutinen og innkjøpsreglementet.
Medarbeidere som deltar i anskaffelser er forpliktet til å følge det til enhver tid gjeldende
reglement og rutiner for Frøya kommune.

Oppgavefordeling
Ved behov for forklaring til enkelte av begrepene i rutinen, vises det til begrepsdefinisjoner i
innkjøpsreglementet, samt forklaringer på siste side i rutinebeskrivelsen.
Ulike kjøpstyper er definert for å forenkle rutinene basert på beløpsgrenser. Beløpsgrensene
skal praktiseres ut fra totalkostvurdering. Det er ikke tillatt å dele opp kjøp i prosjekter eller
liknende for å komme under eksempelvis den nasjonale grenseverdi (per 2006 på 500.000,-)
og det er kommunen som helhet som skal vurderes i denne sammenhengen.
Beløpsgrensene beregnes med unntak av små engangskjøp, eksklusiv merverdiavgift (MVA).
Definisjonen av de ulike kjøpstypene med beløpsgrenser er fastsatt i innkjøpsreglementet til
Frøya kommune.
Virksomhets- og seksjonslederes oppgaver
I tillegg til ansvarsdelingen i kjøpstypene nedenfor, har virksomhetsledere ansvaret for
følgende oppgaver:
 Å utpeke medarbeidere som bestiller mot inngåtte avtaler og utføre engangskjøp i hht
denne rutinen.
 Påse at alle kjøp utføres i hht relevante gjeldende lover, forskrifter og Norske Standarder
innenfor aktuelt fag, bransje eller sektor og gjeldende HMS regelverk
 Påse at alt anskaffelsesarbeid utføres innenfor kommunens etiske retningslinjer og
innkjøpsreglement
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 Kontrollere at mottatte varer/tjenester er uten feil og mangler og mot
leveringsslipp/vedlagte pakkseddel, avvik noteres på dokumentet og meldes til aktuell
leverandør.
 Påse at faktura blir betalt ved forfall.
 Ansvar for retur til leverandør ved eventuelle feilsendinger/ reklamasjoner.
 Utføre fakturakontroll mot pakkseddel og avtalt pris og innkjøpsreglement.
 Enhver regning, nota eller faktura skal være nummerert og inneha minimum følgende
opplysninger:
 Leverandørens navn og adresse og organisasjonsnummer. Er faktura
belagt med mva må leverandørs org.nr også inkl. bokstavene MVA
 Kjøperens navn og adresse
 Klar beskrivelse av vare / tjeneste
 Klar beskrivelse av kvantum eller omfanget av det som er levert
 Klar beskrivelse av vederlaget (summen) som er betalt for varen /
tjenesten
 Ved avtalte rabatter skal disse klart fremgå
 Ved benyttelse av A-konto skal avregning av denne klart fremgå
 Klar angivelse av stedet der varen er levert eller tjenesten ytet
 Bestillers navn
 Kontrollere at det er budsjettdekning for det aktuelle behovet.
 Utarbeide eventuelt konkurransegrunnlag i samarbeid med Controller, når dette er
nødvendig.
 Definere behov og utarbeide teknisk spesifikasjon og kvalitetsspesifikasjon ved store eller
mellomstore engangskjøp.
 Gjøre seg kjent med og overholde kommuneovergripende rammeavtaler.
- Varer som ligger innenfor en inngått rammeavtale skal rekvireres i henhold
til rammeavtalens bestemmelser.
- Det er kun unntaksvis ved tvingende objektive grunner at man kan gå
utenom rammeavtalen. Grunnen må kunne dokumenteres senere.
- En rammeavtale er et bindende dokument både for kjøper og leverandør, og
skal overholdes.
 Små engangskjøp (akutte småanskaffelser med verdi mindre eller lik 500,- NOK).
- Slike kjøp skal begrenses til akutte småanskaffelser som ikke kan
planlegges eller samles opp på en samlefaktura.
- Ved slike kjøp skal varen(e) betales kontant mot kvittering som viser
vareslag, mengde og pris. Kassebilaget skal være original fra leverandøren.
- Utgiftene til små engangskjøp refunderes via reiseregning. Ved flere små
engangskjøp innenfor samme måned skal disse samles i samme
reiseregning.
Controllerens oppgaver
I tillegg til ansvarsdelingen i kjøpstypene nedenfor har Controller ansvaret for følgende
oppgaver:
 Utarbeide og inngå kommuneovergripende innkjøpsavtaler.
 Følge opp evt. reforhandle inngåtte kommuneovergripende avtaler.
 Periodisk å evaluere inngåtte kommuneovergripende avtaler.
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 Benytte juridisk forsvarlige kontrakter.
 Gi rådgivning og kvalitetssikring til andre i kommunen som forbereder anskaffelser.
 Kvalitetssikre og eventuelt å utarbeide konkurransegrunnlag vedrørende kjøp på
kommunens vegne og kunngjøre disse i hht gjeldende regelverk for anskaffelser over
nasjonal grenseverdi.
 Vurdere riktig anskaffelsesprosedyre og kvalitetssikre gjennomføringen av denne i hht
gjeldende regelverk for anskaffelser over nasjonal grenseverdi.
 Gi råd og eventuelt lede og gjennomføre evt. leverandørforhandlinger.
 Kvalitetssikre og eventuelt å utarbeide kontrakter /rammeavtaler
 Tilgjengeliggjøre informasjon om nye kommuneovergripende avtaler.

Avtalevilkår
Som minimum skal en avtale være skriftlig og inneholde
tilbudsforespørsel/konkurransegrunnlaget med kommunens alminnelige vilkår for kjøp av
handelsvarer/tjenester, antatt tilbud og presisering av eventuelle avklaringer. For områder
hvor det er utarbeidet norske standarder (NS) eller statens standardkontrakter søkes disse
benyttet. Endringer i avtaler skal som regel skje skriftlig

Beskrivelse av rutiner for de ulike kjøpstypene
Rutinebeskrivelse for mindre engangskjøp
Dette omfatter kjøp i følgende størrelsesorden: Verdi mindre enn 100.000,- NOK eks MVA.
Se vedlegg 1 flytskjema for mindre engangskjøp, som gir en kort beskrivelse av flyten i
oppgavene. Tabellen nedenfor angir hvilke oppgaver som skal utføres og av hvem.

1

Vurdering av verdi på anskaffelsen

x

2

Utarbeide leverandøruavhengig beskrivelse av produkt/tjeneste

x

3

Kontrollere at budsjettmidler foreligger

4

Utarbeide leverandøruavhengig teknisk/kvalitets spesifikasjon i overensstemmelse
med relevante gjeldende lover og forskrifter
Identifisere leverandører

x

6

Sende forespørsel til minst 3 ulike leverandører i hht SK alminnelige retn.linjer for
kjøp av handelsvarer evt. ditto for tjenester, der dette er praktisk mulig

x

7

Motta tilbud/ registrere priser, avvik

x

8

Evaluere tilbud ut fra anskaffelses-, service-, bruks-, tilleggs og
avhendingskostnader
Velge det økonomisk mest fordelaktige tilbud

x

5

9

x

x

x

10 Oppbevare navn på forespurte leverandører, deres priser og underlag for valg i
kontrollerbar tilstand
11 Signere bestilling / kontrakt

x
(x)

x
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Rutinebeskrivelse for mellomstore engangskjøp
Dette omfatter kjøp i følgende størrelsesorden: Verdi mellom 100.000,- NOK eks MVA og
nasjonal grenseverdi.
Se vedlegg 2, flytskjema for mellomstore engangskjøp, som gir en kort beskrivelse av flyten i
oppgavene. Tabellen nedenfor angir hvilke oppgaver som skal utføres og av hvem.

1

Vurdering av verdi på anskaffelsen

x

2

Utarbeide leverandøruavhengig beskrivelse av produkt/tjeneste

x

3

x

4

Kontakte Controller
Samle behov og vurdere videre prosedyrevalg

5

Kontrollere at budsjettmidler foreligger

6

Utarbeide leverandør uavhengig teknisk/kvalitets spesifikasjon i overensstemmelse
med relevante gjeldende lover og forskrifter
Identifisere leverandører

x

Sende skriftlig forespørsel til minst 3 ulike leverandører i hht SK alminnelige
retningslinjer for kjøp av handelsvarer evt. ditto for tjenester.
Motta skriftlige tilbud/ registrere priser, avvik

x

7
8
9

Controller

Medarbeider

Nr Oppgave/medvirker

Ansvarlig
leder

Gjennomføring av mellomstore engangskjøp

x
(x)

x

x

x

10 Evaluere tilbud ut fra anskaffelses-, service-, bruks-, tilleggs og
avhendingskostnader
11 Velge det økonomisk mest fordelaktige tilbud, dersom mulig

x

(x)

x

x

12 Oppbevare navn på forespurte leverandører, deres priser og underlag for valg i
kontrollerbar tilstand
13 Ferdigstille anskaffelsesprotokoll, se vedlegg 5

x

14 Motta skatteattester fra valgt leverandør, ikke eldre enn 6 måneder (attest både fra
skatteoppkrever og fylkesskattefogd)
15 Dersom kontrakten gjelder tjeneste- eller bygg- og anleggsvirksomhet, motta utfylt
HMS-egenerklæring fra valgt leverandør
16 Signere bestilling / kontrakt

x

x

x
x

(x) angir hvem som sekundært kan utføre oppgaven etter nærmere avtale.

Rutinebeskrivelse for store engangskjøp
Dette omfatter kjøp i følgende størrelsesorden: Verdi større eller lik nasjonal grenseverdi.
Se vedlegg 3, Flytskjema for store engangskjøp, som gir en kort beskrivelse av flyten i
oppgavene. Tabellen på neste side angir hvilke oppgaver som skal utføres og av hvem.
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1

Vurdering av verdi på anskaffelsen

x

2

Utarbeide leverandøruavhengig beskrivelse av produkt/tjeneste

x

3

x

4

Kontakte Controller
Samle behov hvis nødvendig

5

Kontrollere at budsjettmidler foreligger

6

Vurdere hvilken forskrift som kommer til anvendelse

7

Vurdere og velge anskaffelsesprosedyre, herunder kvalitetssikre forskriftsanvendelse

8

Utarbeide leverandør-uavhengig teknisk/kvalitets spesifikasjon i overensstemmelse
med relevante gjeldende lover og forskrifter
Godkjenne teknisk / kvalitets spesifikasjon

9

Controller

Ansv.
leder

Gjennomføring av anskaffelsesprosedyre ved samlet verdi over nasjonal grenseverdi
Nr Oppgave/medvirker

Medarb
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x
x
x
x
x
x

10 Utarbeide prisskjema

x

11 Utarbeide endelig konkurransegrunnlag, bestående av generell del, kravspesifikasjon, prisskjema, alminnelige innkjøpsvilkår, skjema for HMS-erklæring og
kopi av kunngjøring, som skal kvalitetssikres av innkjøpssjefen
12 Utarbeide kunngjøring med tilhørende frister som skal kvalitetssikres av Controller

x

(x)

x

(x)

13 Legge ut kunngjøring i Doffin - Database for offentlige innkjøp

x

(x)

14 Logge interessenter og sende ut konkurransegrunnlag

x

(x)

15 Motta tilbud (i uåpnet tilstand)

x

(x)

16 Utarbeide protokoll for tilbudsåpning

x

(x)

17 Foreta tilbudsåpning, fylle ut åpningprotokollen. NB! alltid 2 representanter for SK
som utfører dette
18 Utarbeide anskaffelsesprotokoll

x

(x)

x

(x)

19 Vurdere å foreta eventuelle avvisning, skal alltid kvalitetssikres av Controller

x

(x)

20 Vurdere kvalifikasjonskriterier og foreta eventuell tilbudsforkastelse

x

(x)

21 Foreta eventuelle avklaringer der det er tillatt

x

(x)

22 Foreta forhandlinger der det er tillatt

x

(x)

23 Vurdere tilbudene i fht tildelingskriteriene i Konkurransegrunnlaget

x

(x)

24 Utføre innstilling

x

(x)
x

25 Godkjenne innstilling, foreta tildeling
26 Meddelelse til samtlige tilbydere om tildeling med begrunnelse for valget, med ca 10
dagers klagefrist
27 Foreta evt. kontraktsavklaringer (signering skal ikke gjøres før etter klagefristens
utløp)
28 Signere kontrakt / rammeavtale

x

(x)

x

(x)

29 Foreta tildelingskunngjøring der dette er påkrevet

x

(x)

30 Anskaffelsesprotokoll ferdigstilles

x

(x)

31 Anskaffelsesprotokoll oppbevares i kontrollerbar tilstand

x

(x)

32 Gjøre avtalen kjent internt i kommunens administrasjon

x

(x)

x

(x) angir hvem som sekundært kan utføre oppgaven etter nærmere avtale.
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Regelmessige leveranser
Er det regelmessige leveranser med verdi større enn 50.000,- NOK eks mva/år, skal valg av
leverandør skje i følge forskrift om off. anskaffelser og saken skal vurderes av Controller.
Ved kjøp av denne typen bør det overveies om det er hensiktsmessig å komme fram til en
flerårig rammeavtale for leveransen. Den samlede verdi av en planlagt flerårig rammeavtale
er da grunnlaget for kjøp i hht mellomstore engangskjøp eller store engangskjøp.
I så tilfelle vil videre innkjøp av denne typen varer falle inn under leveranse innenfor
rammeavtaler.
Er leveransene av mindre størrelse følges rutinen for mindre engangskjøp.
Det er kun Controller som kan inngå kommuneovergripende rammeavtaler på vegne av Frøya
kommune.
Ved konkurranse om kommuneovergripende rammeavtaler med antatt samlet verdi over
nasjonal grenseverdi utnevnes en brukergruppe som deltar i anskaffelsesprosessen. Denne
gruppen erstatter medarbeider og ansvarlig leder i rutinen store engangskjøp.
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Begrepsdefinisjoner
I tillegg til begrepsdefinisjonene i innkjøpsreglementet, gjelder følgende definisjoner:

Anskaffelse:

Et kjøp eller en forpliktelse om kjøp av varer, tjenester eller
bygge- og anleggsarbeider.

Engangskjøp:

Kjøp av en vare eller tjeneste som ikke utføres mer enn en gang
i året.

Nasjonal grenseverdi:

Den verdi som til enhver tid fastsettes i Forskrift om offentlige
anskaffelser, som grensen oppad for direkte anskaffelse (ref. §
11-2 / § 2-1 (2) i forskrift om off. anskaffelser ). Verdien
fastsettes av Fornyings- og administrasjonsdepartementet og
Controller oppdateres ved endringer i denne verdien.
(Per 2006 er denne lik 500.000,- NOK eks mva.)

Økonomisk mest
fordelaktig tilbud:

Det tilbudet som for kommunen er mest fordelaktig mht
totaløkonomi, hvor selve anskaffelseskostnaden og service-,
bruks-, avhendings-, og tilleggskostnader som anskaffelsen
forårsaker, vurderes.

Kunngjøring:

Offentliggjøring i hht forskriftene i nasjonal- og eventuelt
europeisk kunngjøringsdatabase.

Terskelverdi:

Den verdi som til enhver tid fastsettes av Nærings- og
handelsdepartementet for når anskaffelser skal utlyses i hele
EØS-området. Innkjøp oppdateres ved endringer i denne
verdien.

Tilbydere:

De firmaer som har levert bindende tilbud til Frøya kommune i
en pågående anskaffelsesprosess.

Regelmessige leveranser:

Kjøp som foretas oftere enn en gang årlig.

Controller:

Controller er her ment som et begrep og referert til som
institusjon.

VEDLEGG:
Vedlegg 1:
Vedlegg 2.
Vedlegg 3:
Vedlegg 4:
Vedlegg 5:

Oversikt over forskrifter knyttet til lov om off. anskaffelser
Flytskjema for mindre engangskjøp
Flytskjema for mellomstore engangskjøp
Flytskjema for store engangskjøp
Den lille anskaffelsesprotokollen
-

Slutt på rutinebeskrivelsen –
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VEDLEGG 1
Oversikt over de ulike forskriftene tilhørende lov om offentlige
anskaffelser.
Lov om offentlige anskaffelser har to forskrifter som kommer til anvendelse for kommunen:
Forskrift om offentlige anskaffelser (også kalt vareforskriften).

Vareforskriften gjelder for all anskaffelse av varer, tjenester og bygge og anleggsvirksomhet.

Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser (også kalt klagenemndforskriften).

Klagenemnda for offentlige anskaffelser skal være et rådgivende organ som behandler klager
om brudd på lov om off. anskaffelser med tilhørende forskrifter. Nemnda skal bidra til at
tvister om offentlige anskaffelser løses på en effektiv, uhildet og grundig måte.
(slutt vedlegg 1)
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VEDLEGG 2
Flytskjema for mindre engangskjøp
Finnes det allerede en rammeavtale for produktet / produktområdet?
På kommunens intranettsider under fag / innkjøp / gjeldende innkjøpsavtaler, finnes
oversikt over hvilke avtaler som er inngått.

Nei
Verdi større enn 500,-

Betales kontant,
refusjon mot
original kvittering

Ja

Nei
Verdi større eller lik 100.000,-

Pris forespørsel til minst 3 ulike
leverandører (dersom det finnes),
med utgangspunkt i Frøya
kommunes alminnelige
retningslinjer for kjøp av
handelsvarer evt. ditto for
tjenester.

Ja
Tilbud vurderes ut fra
anskaffelses-, service-,
bruks-, tilleggs-, og
avhendingskostnader

Benytt skjema på vedlegg 3
og ta kontakt med Innkjøp.

Det økonomisk mest
fordelaktige tilbud velges.

Navn på forespurte
leverandører, deres pris og
underlag for tildeling skal
oppbevares i kontrollerbar
tilstand

-

Slutt på vedlegg 2 -

Utarbeidet 29.03.2014
side 61 av 67
Ansvarlig for ajourhold: rådmann

Økonomireglement for Frøya kommune

VEDLEGG 3
Flytskjema for mellomstore engangskjøp
Finnes det allerede en rammeavtale for produktet / produktområdet?
På kommunens intranettsider under fag / innkjøp / gjeldende innkjøpsavtaler, finnes
oversikt over hvilke avtaler som er inngått.

Ja

Benytt vedlegg 4
flytskjema for store
engangskjøp

Verdi større eller lik 500.000,-

Nei

Behov defineres, og
krav spesifiseres

Til Controller

Ja
Behov
samles

Ingen
andre med
samme
behov?
Nei

Utarbeide en kravspesifikasjon med leverings- og betalingsbetingelser
med utgangspunkt i SK alminnelige retningslinjer for kjøp av
handelsvarer evt. ditto for tjenester. Forespørsel sendes til minst 3
leverandører (dersom det finnes)

Tilbud vurderes ut bl.a. anskaffelses-, service-, bruks-,
tilleggs-, og avhendingskostnader og miljøhensyn

Det økonomisk mest
fordelaktige tilbud velges.

Den lille
anskaffelsesprotokollen
ferdigstilles.
Protokollen og samtlige tilbud
skal oppbevares i kontrollerbar
tilstand.

-

slutt på vedlegg 3 -

Utarbeidet 29.03.2014
side 62 av 67
Ansvarlig for ajourhold: rådmann

Økonomireglement for Frøya kommune

VEDLEGG 4
Flytskjema for store engangskjøp.
Finnes det allerede en rammeavtale for produktet / produktområdet?
På kommunens intranettsider under fag / innkjøp / gjeldende innkjøpsavtaler, finnes oversikt
over hvilke avtaler som er inngått.

Nei
Verdi større eller lik 500.000,-

Benytt flytskjema for
mellomstore engangskjøp

,

Behov defineres

og krav
spesifiseres
Vurdere hvilken forskrift og
hvilken del i forskrift, som
kommer til anvendelse.

Kvalitetssikre vurdering og valg
av anskaffelsesprosedyre

Controller

Utarbeide
konkurransegrunnlag

Kvalitetssikre
konkurransegrunnlag mht
innkjøpsfaglige vilkår og
anskaffelsesprosedyre

Controller

Fortsettelse neste side
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Fortsettelse fra forrige side

Utarbeide kunngjøring(er) og frister

Kvalitetssikre kunngjøring

Controller

Tilbudsåpning

Utarbeide
anskaffelsesprotokoll

Avvisning, avklaring, evt.
forhandling

Kvalitetssikre eventuell
avvisning eller tilbudsforkastelse

Controller

Vurdere tildelingskriteriene og
velge leverandør.

Fortsettelse neste side
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Fortsettelse fra forrige side

Meddelelse til samtlige tilbydere om
tildeling med begrunnelse og ca 10
dagers klagefrist.

Kontraktsavslutning og signering
etter klagefristens utløp

Evt kunngjøring av tildeling

Anskaffelsesprotokoll ferdigstilles
og oppbevares i kontrollerbar
tilstand

- Slutt på vedlegg 4 -
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13.2 RUTINER FOR FINANSREGLEMENTET
Rutiner for Frøya kommunes finansforvaltning
Kommunen skal ihht Ny forskrift om kommuners og fylkeskommuners finansforvaltning § 8 etablere
rutiner for kommunens finansforvaltning.
Det skal etableres administrative rutiner som sørger for at finansforvaltningen utøves i tråd
med finansreglementet, gjeldende lover og denne forskrift, og at finansforvaltningen er
gjenstand for betryggende kontroll. Det skal herunder etableres rutiner for vurdering og
håndtering av finansiell risiko, og rutiner for å avdekke avvik fra finansreglementet.
Kommunestyret og fylkestinget skal påse at uavhengig instans med kunnskap om
finansforvaltning vurderer rutinene.
Kommunestyret og fylkestinget skal påse at slike rutiner er etablert og etterleves.
Gjennom rutinene skal kommunen særlig følge opp:
 Prosedyrer og retningslinjer for vurdering av alle typer finansiell risiko i finansielle avtaler før
avtaleinngåelse
 Forsvarlig saksutredelse før avtaleinngåelse
o Er avtalene innenfor retningslinjene i kommunens finansreglement?
o Er den finansielle risikoen i avtalen vesentlig?
o Kan avtalene inngås med bakgrunn i egen kunnskap?
 Prosedyrer og retningslinjer for overvåking og vurdering av utviklingen i finansiell risiko
o I forhold til tillatt risikonivå
o I forhold til krav til risikospredning
Følgende rutiner er knyttet til utøvelsen av kommunens finansreglement vedtatt 24.06.2010.
Rutine
nr
1

Jmf fin.
regl pkt
1

2

1

3

1.3

4

1.4

5

1.5

6

1.5

7

1.6

8

1.6

9

1.6

10

1.6

11

1.6

Rutiner, Generell del

Ansvar

Når

Revidering av finansreglementet. Start prosess
minimum 6 mnd før sak skal opp i KS. Runde med
informasjon og drøfting i FSK før sak kommer opp der
Kvalitetssikring av finansreglementet. Bruk revisjon
eller uavhengig instans (innhent pris fra minst 2)
Sammenheng mellom finansreglement, budsjett og
økonomiplan. Bruk av bufferfond, inflasjonsjustering,
utbytteprinsipp og rentereguleringsfond
Vurdere at alle transaksjoner som utføres er i tråd med
kommunens grunnholdning til ulike former for risiko
Rapportering til KS ihht ordinære rutiner, herunder mer
utfyldig rapportering ved årsslutt
Rapportering til KS ved vesentlige endringer, dvs
avvik budsjett/ virkelig netto finansieringskostnad samt
avvik finansreglement/ faktisk forvaltning
Vurdere om saker er av prinsipiell betydning, samt
reglementets egnethet
Avtaleinngåelse eksterne parter, omfattet av
innkjøpsregelverk?
Utstyre øksjef og evt andre med signaturrettigheter
overfor eksterne parter ihht kommunens retningslinjer
Sikre at kommunen har riktig investorbeskyttelse (ihht
MiFID) gitt kommunens kompetansenivå
Gode interne rutiner for dokumentasjon, egnet
oppbevaring

Rådmann

Minst hvert
fjerde år

Rådmann
Øk sjef

Ved rullering av
reglement
Årlig

Rådmann

Løpende

Rådmann

Tertialvis

Rådmann

Umiddelbart

Rådmann

Løpende

Rådmann

Løpende

Rådmann

Løpende

Rådmann

Løpende

Rådmann

Løpende
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Rutine
nr
12

Jmf fin.
regl pkt
2

Rutiner, Ledig likviditet

Ansvar

Når

Rullering av hovedbankavtale, anbudsrunde

Øk sjef

13

2.1

Øk sjef

14

2.2.1/2.3

Øk sjef

Ved behov

15

2.2.2/2.3

Øk sjef

Ved behov

16

2.4

Likviditetsbudsjett/ prognose for året. Betjening av
løpende forpliktelser, samt angi evt ledig likviditet for
plassering i banker og/eller pengemarkedsfond
Plassering av ledig likviditet ut over hovedbank, krav
til bank samt innhenting av rentetilbud fra minimum to
banker ved innskudd ut over NOK 25 mill
Plassering av ledig likviditet ut over hovedbank, bruk
av pengemarkedsfond. BIS begrensninger ved valg av
fond, uttaksrett og kreditt durasjon
Innhold i rapportering

Minst hvert
fjerde år
Løpende

Øk sjef

Tertialvis

Rutiner, Gjeldsporteføljen

Ansvar

Når

Kontroller tillatt avdragsprofil for enkeltlån
Beregning av minsteavdrag
Opptak av lån med bakgrunn i vedtak, rutiner for
innhenting/ evaluering av tilbud, signering av
gjeldsbrev
Valg av andel fast/ flytende rente, vurderinger rundt
behov for stabilitet. Bruk av rentesikringsinstrumenter.
Innhenting/ evaluering av tilbud
Evt utstedelse av egne lån. Innhenting/ evaluering av
tilbud. Oppsett av rutiner med avtalepart. Bruk evt
ekstern kompetanse
Evt garantiansvar beregnes og oppgis i regnskap
Vurdere behov for øvrige finansavtaler (leasing)
Innhold i rapportering

Øk sjef
Øk sjef
Øk sjef

Ved låneopptak
Årlig
Ved behov

Øk sjef

Ved behov

Øk sjef

Ved behov

Øk sjef
Rådmann
Øk sjef

Årlig
Løpende
Tertialvis

Rutiner, Langsiktige finansielle aktiva

Ansvar

Når

Porteføljens størrelse ihht frie disponible inntekter
Porteføljens sammensetting innefor frihetsgradene?
Skyldes avvik mellom oppnådd avkastning og
referanseindeksens avkastning seleksjon og/ eller
allokering? Behov for endring i porteføljen?
Valg av aksjeinvesteringer. Ved evt diskresjonære
porteføljer kontroller avtaleverk spesielt. Bruk ekstern
kompetanse
Valg av renteinvesteringer. Ved evt diskresjonære
porteføljer og ”hold til forfall porteføljer” kontroller
avtaleverk spesielt. Bruk ekstern kompetanse
Rebalansering av porteføljen

Rådmann
Øk sjef
Øk sjef

Årlig
Månedlig
Månedlig

Øk sjef

Ved behov

Øk sjef

Ved behov

Øk sjef

Porteføljens sammensetting er innefor rammene gitt for
relativ risiko for hver aktivaklasse
Kontroller at porteføljens investeringer er ihht vedtatte
etiske kriterier
Innhold i rapportering

Øk sjef

Minimum hver
18. mnd
Ved endringer,
samt årlig
Ved endringer,
samt årlig
Tertialvis

Rutine
nr
17
18
19

Jmf fin.
regl pkt
3.1/3.2
3.1/3.2
3.5

20

3.2

21

3.2

22
23
24

3.2
3.7
3.8

Rutine
nr
25
26
27

Jmf fin.
regl pkt
4
4.3
4.3

28

4.6/4.9

29

4.6/4.9

30

4.6

31

4.6

32

4.9

33

4.10

Øksjef
Øk sjef

Sistranda, 24.06.2010
_____________________
Rådmann
Utarbeidet 29.03.2014
side 67 av 67
Ansvarlig for ajourhold: rådmann

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Arvid Hammernes
Arkivsaksnr.: 12/319

Arkiv: 614

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Hovedutvalg for drift
Formannskapet
Kommunestyret
FORPROSJEKT NORDSKAG OPPVEKSTSENTER

Forslag til vedtak:
Forprosjekt for utbygging av Nordskag oppvekstsenter, utarbeidet av LINK arkitektur AS,
godkjennes slik det foreligger.

Vedlegg:
Forprosjektet
Framdriftsplan
Saksopplysninger:
Saken gjelder behandling av forprosjektet for utbygging av Nordskag oppvekstsenter.
Kommunestyret fattet 31.10.13 i sak 108/13 følgende vedtak:
Frøya kommune vedtar å utlyse konkurranse på prosjektering for Nordskag oppvekstsenter,
inkl. detaljprosjektering, for både barnehage- og skoleutbyggingen. Det tas i utlysingen
forbehold om politisk godkjenning av forprosjektene.
Tidligere utredning med ideskisse av 14.06.12 og romprogram gås igjennom på nytt for å se
at planene tilfredsstiller de krav og behov som foreligger for utbygging av barnehage og
skole.
Barnehagedelen skal stå ferdig til vinteren 2014/2015, noe som krever at ressurser
prioriteres mot dette prosjektet. Administrasjonen jobber med å finne egnet midlertidig
lokale for drift i utbyggingsperioden.
Formannskapet vil en gang i måneden ha tilbakemelding om fremdriften i prosjektet.
Nedsatt plangruppe godkjente i møte 28.05.14 fremlagt forprosjekt, og dermed er det klart
for politisk behandling.
Plangruppa er i henhold til kommunens retningslinjer og består av:
Sten Kristian Røvik, økonomisjef

Grethe Korsbø Lund, hovedverneombud
Kristen Bjøring, virksomhetsleder ved Nordskag oppvekstsenter
Lene Skarsvåg, fagarbeider ved Nordskag oppvekstsenter
Helge Borgen, leder for hovedutvalg for drift
Arvid Hammernes, fagleder på tekniske tjenester, leder for plangruppa
Hovedutvalg for drift er styringsgruppe for plangruppa.
Tidligere utredning med ideskisse 14.06.12 og romprogram er gjennomgått av plangruppa for
å se at planene tilfredsstiller de krav og behov som foreligger for utbygging av barnehagen og
skolen. Plangruppa kom til at planer av 14.06.12 er tilfredsstillende da de baserer seg på et
framtidig elevtall på 70. Det vises til at vedtatt «Skole- og barnehagebehovsplan» sier at
elevtallet vil øke fra 40 elever i dag til 70 elever i skoleåret 2020/21. Videre sa plangruppa at
forslag til arealbruk er i samsvar med normtall.
Ut fra ovennevnte vedtak ble det utarbeidet nytt konkurransegrunnlag på anskaffelse av
prosjekteringsgruppe til utbyggingen. Grunnlaget ble lagt ut på Doffin i slutten av januar
måned.
Anbudsåpningen på ny tilbudskonkurranse var 03.03.14. Det kom inn 6 tilbud. Ut fra
tildelingskriteriene valgte kommunen å inngå kontraktsforhandlinger med LINK arkitektur
AS. Arkitektfirmaet ble vurdert til å ha høyeste score på samtlige tildelingskriterier. Klage
på vurderingen kom ikke. Sweco Norge AS er tilknyttet som rådgivere på tekniske fag.
Prosjekteringsgruppens representant er Gunnar Næss, daglig leder for LINK arkitektur AS i
Trondheim.
Arkitektfirmaet la i plangruppemøte nr. 2 fram en alternativ plan. Det er en plan som bryter
mye med skissen som lå til grunn for konkurransen. Arkitektfirmaet har vært opptatt av å få
til bl.a. «byggets hjerte». Plangruppa valgte å gå for den alternative planen som
utgangspunkt for et forprosjekt. Den alternative planen ble lagt fram til orientering for både
hovedutvalg for drift samt forprosjektet, og tilbakemeldingene var gode.
Forprosjektet sier følgende i innledningen om prosjektet:
I prinsipp legges skole- og barnehageavdelingene som en U-form rundt allrom og kantine,
som blir byggets hjerte. Barnehagedelen er plassert som en mindre fløy i nord-vestre hjørne
av bygget og gir et godt skjermet uterom. I utvidelsen av skolen inngår også en utvidelse av
personalrom for de ansatte.
Etter utvidelsen blir skoledelen liggende på hver side av allrommet. Allrommet åpner seg
mot en felles og skjermet uteplass mot sør. Fra allrommet er det glassdører inn til de
forskjellige sonene slik at det er mulig å stenge mot øvrige deler av bygget etter behov.
Byggets kompakte form medfører en rekke fordeler mht. energi og miljø. Herunder kan
nevnes; redusert energibehov, mindre andel yttervegger, eksisterende yttervegger med dårlig
tetthet endres til innervegger, kortere føringsveger, reduserte mengder materialer og
miljøbelastning samt at sambruk gir bedre arealutnyttelse.
Valgt organisering gir en bedre sosial arena med korte kommunikasjonslinjer uten
gjennomgangstrafikk samt at de ulike sonene kan avskjermes fra hverandre. Allrommet i
midten vil fungere som arena for fremvisninger, skoleavslutninger og arrangementer utenom
skoletid.

Til barnehagen blir det en felles inngang til de 3 avdelingene mens skoledelen får 2 separate
innganger til basene 1-4 og 5-7. Mot adkomstvegen i nord etableres ny inngang for
personale, denne vil også fungere som hovedinngang til skolen ved bruk av allrommet ved
åpne arrangementer.
Da forprosjektet ble lagt fram for plangruppa 28.05.14, var det med et kostnadsestimat som
viste en rammekostnad på totalt ca. 52,5 mill. kr. Erfaringstall fra Nabeita oppvekstsenter er
lagt til grunn. Plangruppa ba om at også innredning og utstyr til 1 mill. kr ble lagt inn.
Dermed er rammkostnaden på ca. 53,5 mill. kr.
Det er bevilget til sammen 53,73 mill. kr – 5 mill. kr i 2012, 5 mill. kr i 2013 og 43,75 mill.
kr i 2014.
Det er først etter tilbudsfasen at mer kunnskap om kostnader vil foreligge.
Når det gjelder framdriftsplan, er det lagt opp til detaljprosjektering i juni, juli og deler av
august, utlysning og tilbudsperiode i august og september, byggeperiode med start i midten
av oktober og ferdigstillelse i midten av oktober 2015. Innflytting er satt til begynnelsen av
desember 2015.
Vurdering:
Vi går inn for at forprosjektet godkjennes slik det foreligger. LINK arkitektur AS har med
alternativ plan fremmet en god løsning. Det har kommet bare gode tilbakemeldinger fra
interesserte som har sett planen.
Framdriftsplanen er stram, men det satses på at den skal følges.
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PROSJEKTBESKRIVELSE

PROSJEKTORGANISASJON

NORDSKAG SKOLE OG OPPVEKSTSENTER

Tiltakshaver:

Frøya Kommune

Prosjektledelse:

Frøya Kommune v/ Arvid Hammernes

Frøya kommune planlegger en utbygging av Nordskag oppvekstsenter med utvidelse av eksisterende barnehage med

Prosjekteringsgruppe

2 stk. småbarns-avdelinger samt ombygging av eksisteren-

Prosjekteringsgruppeleder:

Link Arkitektur AS v/ Gunnar Næss

de barnehage

Arkitekt: Link Arkitektur AS

Link Arkitektur ASv/ Gunnar Næss

RIB:

Sweco Norge AS v/ Jørn Emil Gaarder

RIV:

Sweco Norge AS v/ S g Solberg

RIE:

Sweco Norge AS v/ Bahor Samir

beidelse av nødvendige arealer for lek, opphold og parkering.

RIBr:

Sweco Norge AS v/ Eirik Aune

Forprosjektet er basert på en videreutvikling av skisseforslaget

RIByfy:

Link Arkitektur AS v/ Ferry Smits

som fulgte konkurransegrunnlaget. De e viste 2

RIAku:

Sweco Norge AS v/ Kjell Olav Aalmo

henholdsvis barnehage- og skoledelen på hver side av eksiter-

LARK:

Link Arkitektur AS v/ Gunnar Næss

ende bygg parallelt med adkomstvegen

IARK:

Link Arkitektur AS v/ Gunnar Næss

l avdeling for store barn. I

skoledelen utvides med

llegg skal også

lbygg samt ombygges.

Videre skal utomhusområdet

lpasses ny situasjon med oppar-

lbygg for

l anlegget. Kommu-

nen ønsker i utgangspunktet å berøre eksisterende bygg minst
mulig.

Medarbeidere Link Arkitektur AS:
Espen S. Normann
Anne-Ruth Sørensen

I oppstartmøtet med Frøya kommune ble det beslu et å lage 2

Gerd Anna Brovold

alterna ve løsninger. Alterna v 1; en bearbeiding av eksister-

Unn Sætherø

ende skisseprosjekt, alterna v 2; en mere kompakt løsning
hvor

lbygg plasseres inn l bygget i vest og sør.

I det neste prosjektmøtet ble alterna v 2 valgt som utbyggingsprinsipp. Den kompakte løsningen har et le
lom eksisterende og ny
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mellombygg mel-

bygg og blir oppvekstsentrets hjerte.

Prosjektbeskrivelse - Prosjektorganisasjon
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Nordskag
Oppvekstsenter
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Oversiktsplan Nordskag
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ROMPROGRAMNORDSKAGOPPVEKSTSENTER
PERSONALDEL
Romfunksjon
Virksomhetsleder
Ped.ledere
Forkontor
Møterom10Ͳ12pers
Arbeidsromlærere19perstotalt
Personalrom24pers
Lageradministrasjon
Garderobe
WC3stk
SUM

Programmert

Skisseprosjekt

14

14,5

9
25
52
39
6
6
5
156

11,2
23,8
46
37,7
7,6
4,8
4,8
150,4

Prosjektert

Kommentar

15 (Enhetsleder)
17,9
9,4
24,5
43,7 Inkldelaveks.personalrom8m2mindreennprogrammert
38,3
7,3
11,5
9 Eks
176,6

ELEVDEL
Romfunksjon
UndervisningsromBase1Ͳ2
Grupperom2stk
Lager
Fingarderobe1Ͳ2inklWC
UndervisningsromBase3Ͳ4
Grupperom2stk
Lager
Garderobe3Ͳ4inklWC
UndervisningsromBase5Ͳ7
Grupperom3stk
Lager2stk
Lagerstørregjenstander
Garderobe5Ͳ7inklWC
Heimkunnskap4.stasj
Allaktivitetsrom
Dusk/omkl.romforelever2stk
Uprog.Lager
Kantine,spiserom.,grupperom
Grovgarderobe
SUM

Programmert

Skisseprosjekt

58
20
10
25
65
20
5
32
105
30
10
20
45
40
110
25

57,4
17,7
7,9
18
48,6
17,7
6
35,8
80,8
26,6
4
41,5
25,3
96
20,5

70

70,5
14,5
588,8

690

Prosjektert

Kommentar

59
16,7 1stksomkandeles?
8,6
21,3
67,4
28,8
24,4
100,5
42,6
9,5
14,7
43,4
34,4
106,8
26,5
6,3
83,2
20
714,1

EksWC
Børkunnedeles40/60medfoldevegg
4stk

Utvidesmedeks.lager
Børkunnedeles40/60medfoldevegg

BARNEHAGE
Romfunksjon
Lek1
Fingard.InklWC/Stell
Lek2
Fingard.InklWC/Stell
Lek3
Fingard.InklWC/Stell
Hvilerom
Kjøkken/Spis2stk
Grovgarderobe
Tørkerom
Kontor
Renholdsrom
Ans.garderobe
Lager
WC2stk
Avfall
SUM
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Programmert

Skisseprosjekt

65
22
48
22
43
24
17
45

65
22
48
22
43
24
17
45

12
10
12
8
3
2,5
333,5

12
10
12
8
3
2,5
333,5

Romprogram

Prosjektert

Kommentar

76,2
18,6
60,9
19,9
63,2
20,8

NTA
Angittpåplanensom"Hvile/Lek1,2,3"

30,8
22,1
2,7

Personaldel
Skoledel
Barnehagedel
Total
BTA

Inklifellesarbeidsplasser
9
22,3
7,5 Gard,dusj,WC
354

176,6
714,1
354
1244,7

Eksisterende
Nyttarealpersonaldel
Nyttarealskoledel
Nyttarealbarnehagedel
Nyttarealallrom
Total

61651 Nordskag Oppvekstsenter

697,1
33,7
317,7
310,5
217,5
1576,5

Konsept

I prinsipp legges skole- og barnehageavdelingene som en

Innganger markeres som egne bokser inn l hovedformen, i

U-form rundt allrom og kan ne, som blir byggets hjerte. Barne-

ulike farger.

hagedelen er plassert som en mindre fløy i nord-vestre hjørne
av bygget og gir et godt skjermet uterom. I utvidelsen av sko-

Utomhus.

len inngår også en utvidelse av personalrom for de ansa e.

Adkomst

l oppvekstsenteret er i prinsipp som

egne avkjørsler

dligere med

l barnehage og skolen.

E er utvidelsen blir skoledelen liggende på hver sin side av
allrommet. Allrommet åpner seg mot en felles og skjermet

I

uteplass mot sør. Fra allrommet er det glassdører inn

p-plasser, derav 2 stk som HC-plasser. Ved barnehagedelen er

l de for-

skjellige sonene slik at det er mulig å stenge mot øvrige deler

lknytning

l bygget anlegges ny parkeringsplass med 19

det 4 disponible plasser som beny es ved bringing og hen ng.

av bygget e er behov.
Byggets kompakte form medfører en rekke fordeler mht. energi

I forbindelse med etablering av uteområde

og miljø. Herunder kan nevnes; redusert energibehov, mindre

må det sprenges en del mot vest. I

andel y ervegger, eksisterende y ervegger med dårlig te het

ved etablering av parkeringsplass og ny inngang mot nord.

endres

l barnehagedelen

llegg vil det bli

lpasninger

l innervegger, kortere føringsveger, reduserte mengder

materialer og miljøbelastning samt at sambruk gir bedre are-

Barnehagen får et skjermet uteareal mot sørvest med plass for

alutny else.

lekeapparater. Arealet kan avstenges med grind mot parkering.

Valgt organisering gir en bedre sosial arena med korte kommunikasjonslinjer uten gjennomgangstrafikk samt at de ulike

Skolens uteområde blir stort se

sonene kan avskjermes fra hverandre. Allrommet i midten vil

apparater må fly es.

som

dligere men en del leke-

fungere som arena for fremvisninger, skoleavslutninger og arrangementer utenom skole d
Til barnehagen blir det en felles inngang

Eksisterende utebod fly es.
l de 3 avdelingene

mens skoledelen får 2 separate innganger

l basene 1-4 og 5-7.

Mot adkomtsvegen i nord etableres ny inngang for personale,
denne vil også fungere som hovedinngang

l skolen ved bruk

av allrommet ved åpne arrangementer.
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Konsept
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Skole
Barnehage
Personal
Felles
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Brannplan 1. etasje
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Brannplan 2. etasje
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Merknader brann

Oppvekstsenteret har løsninger hvor brann-/røykutvikling detekteres på et
meget

dlig

dspunkt av et heldekkende brannalarmanlegg.

Alarm overføres automa sk

l 110-sentral.

Det plasseres ut manuelle slokkeutstyr i form av brannslanger og håndslokkeapparat slik at personell selv

Det er

dlig kan u øre slokkeinnsats.

lre elagt med meget gode og merkede rømningsveier direkte

l sikkert

sted/terreng, slik at barnehage og skole vil være evakuert meget raskt ved nødvendighet.

Ved fullt utviklet brann er bygget inndelt i brannceller slik at brannen vil ha en
begrenset størrelse ved brannvesenets ankomst. Brannvesenets vil ha adkomstmuligheter både
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l bygget og rundt bygget for å u øre sin slokkeinnsats.

Branntegning - SniƩ
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AkusƟsk notat
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Bygningsfysikk og Energi i prosjektet

Tak

U = 0,13 W/m2K

Kompak ak med ca. 300 mm gjenn
omsni

isolering. Lu et tak ca. 350

mm isolasjon

Bygningsfysikk
Prosjektet er lokalisert på et værutsa
Løsningen med hensyn

området langs den Norske kysten.

l nedbør, fukt, materialbestandighet og robus-

Lu te het

0,8 (h-1)

Gode detaljer, trykktest og te

ng

rundt overganger

thet må derfor ivaretas. Det forutse es bruk av gode robuste og anerkjente løsninger som vil sikre høy kvalitet og lave vedlikeholdskostnader.
Veggene bygges opp av bindingsverk med 2 lags vindte

ng (vindsperre-

dukk og vindsperreplate) som skal sikre stabilitet og god lu te

ng. Sp-

esielt i værharde strøk er de e svært vik ge. Det skal legges spesielt vekt
på gode løsninger og te
ste

ng i overganger mellom komponentene; 2-trinn-

ng av y ervegger og fugeløsninger.

Takene vil ha forskjellige former og
struksjoner. De e har ført

lpasninger

Glassandel / oppvarmet BRA < 20%

Annet -

Utvendig solavskjerming

-

Na

/ helgesenking

-

Ingen lokal kjøling

l de omliggende kon-

l at noen tak u ormes som lu et tak med

Det er ønskelig å skjerpe inn kravene

l lu te het i bygget, da de e er

fall over 15 grader, mens andre tak og renneløsninger skal u øres som

en rela v lite merkostnad men fører

l en betydelig økt komfort i bygget.

skrås lte kompakte varm taksløsninger. De e vil sikre god kvalitet, avren-

Energiforsyningskravene samt tekniske installasjoner skal ivaretas av RIV.

ning og snøsmel ng uten fare for ising eller skader. Varme tak u øres

Detaljerte energiberegninger for validering mot forskri er u øres i

med innvendig sluk, lu et tak med innvendig renne eller tradisjonelt med

detaljprosjektet. Det er anbefalt at hele bygget energimerkes på ny

utvendig takrenne.

at energispare ltak og nybygget er u ørt.

e er

Energi
Energiforskri er skal

lfredss lles for de deler i prosjektet som er definert

som nybygg. Da prosjektet omfa er mindre utvidelser er det anbefalt at
det vurderes brukt beregningsmetoder e er TEK kap. 14 som kan op malisere byggets termisk skille og tekniske løsninger.
Det foreslås at energi ltaksmetoden legges

l grunn for videre prosjekter-

ing, samt minstekrav i TEK kap. 14. Kravene i TEK er basert på Oslo klima;
detaljerte eﬀektbehov beregninger basert på lokalt klima må u øres.

Følgende oversikt angir dimensjonerende verdier for videre prosjektering:
Komponent:

Krav:

Kommentar:

Y ervegg

U = 0,18 W/m2K

Bindingsverk med ca. 250mm
isolasjon

Dekke på grunn

U = 0,15 W/m2K

Betong dekke med EPS, ca.
200mm tykkelse
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Bygningsfysikk og energi
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Merknader RIV:
Dersom man skal oppgradere den eldste delen av eksisterende bygningsmasse ven lasjonsmessig kommer en

lleggskostnad på 250 – 300.000,-,

inkludert bygningsmessige hjelpearbeider for VVS.
I denne summen er også ta

med prosjekteringskostnader for VVS i stør-

relsesorden 40.000,-.

Merknader RIE:
Forutsetninger som er lagt

l grunn:

- Kalkylen er basert på ARK-tegninger fra 19.05.14.
- Bygningsmessige arbeider (hulltaking) er medta .
- Reserver og marginer er ikke medregnet.
- Ev. anleggsbidrag

l e-verket er ikke medta .

Opsjonspris for oppgradering av lysanlegg i bygningsmasse fra år 1990,
pris kr. 165000,- Det er da forutsa
Eksisterende kursopplegg er forutsa
Det er også medta

kostnader for

komple

utski ing av lysanlegget.

beholdt.
lpassing av el-anlegg e er ev. oppgra-

dering av ven lasjonsanlegg i samme areal. Pris 155000,Det er forutsa

ny

spredene

i påbygget, forlagt fra eksisterende teler-

ack.

Prosjekteringskostnader for detaljprosjektering ved utløste opsjoner, kr.
35000,-
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KostnadsesƟmat

61651 Nordskag Oppvekstsenter

Arkitekƞaglig beskrivelse

Bygningsmessige arbeider

23 Y ervegger:

21 Grunn og fundamenter

Prinsipp oppbygging av y ervegger med bærende stenderverk vi-

Det forutse es at bygget fundamenteres direkte på avre et grunn, eller

dereføres. Utvendig materialbruk videreføres med stående omvendt

på sprengt og avre et berggrunn dersom grunnforhold

lektepanel med liten avstand mellom overliggere (som lu et kledning).

bygget kun består av et plan vil det ikke være behov for y erligere fundamentering ut over banke

Inngangene som egne bokser kles med panel og gis ulike farger, som kontrast

lsier det. Siden

og ringmur langs y ervegger samt avre

ng

under gulv på grunn.

l hovedvolumet.
23 Y ervegger/bærende vegger

Glassvegg i allak vitetsrommet u ørelse i pulverlakkert glass- og alumini-

Generelt består y erveggene av stenderverk i konstruksjonstre. Der tak-

umssystem

spennet er stort legges det inn limtredragere i takflaten og limtresøyler i
veggen. Det forutse es at y ervegger og takflater generelt u øres på en

24 Innervegger:

slik måte at det fungerer som vindavs ving (vindsperreplater, y erkled-

De fleste innervegger med malt gips. Noen innervegger med panel eller

ning, innerkleding etc), med unntak av allrommet der veggene består av

flis.

glass. Det må derfor legges inn vindkryss av stålstrekkstag i utvalgte felter
i denne delen.

25 Gulv: Industriparke

i allak vitetsrommet. Banebelegg av linolium,

vinyl banebelegg i våtrom.

25 Gulv og dekker

Systemhimling med bruk av hygienehimling i garderober. Fastgips himling

Gulvet på grunnplanet er av plasstøpt betong, og støpes på trykkfast

i mindre rom.

isolasjon. Radonsperren legges mellom to isolasjonssjikt, og sveises

l

ringmuren for å unngå lu gjennomtrengning fra grunnen og inn i bygget.
26 Y ertak:

Ny

teknisk rom ved allrom er det eneste stedet i bygget som ikke ligger

Utvidelsen av bygget er en delvis videreføring av eksisterende pul ak-

på grunnplanet, og siden spennet er forholdsvis kort forutse es det at

sløsning. Tekking med torvtak på de store takflatene.

dekkekonstruksjonen består av et bjelkelag i konstruksjonsvirke.

Tak u øres som lu ede konstruksjoner med unntak av mellombygget som

26 Takkonstruksjoner

får kompak ak. Allrommet får et eget u rykk med en «omvendt» saltak-

Der spennene er store bygges det opp rammer av limtre i et bjel-

sløsning med «overlys» langs takflatene og glassfasade i front.

ke-søylesystem for å redusere spennvidden

l taksperrelaget. For å spare

høyde legges taksperrene med samme kote i overkant som limtrebjelkene. De e er også med på å fastholde limtrebjelkene mot vipping, og
sikrer en god overføring av horisontalkre er fra limtrerammen

l takskiv-

en.
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Bygningsmessige arbeider

Tak

U = 0,13 W/m2K

Kompak ak med ca. 300 mm gjenn
omsni

21 Grunn og fundamenter

isolering. Lu et tak ca. 350

mm isolasjon

Det forutse es at bygget fundamenteres direkte på avre et grunn, eller
på sprengt og avre et berggrunn dersom grunnforhold

lsier det. Siden

Lu te het

0,8 (h-1)

Gode detaljer, trykktest og te

bygget kun består av et plan vil det ikke være behov for y erligere fundamentering ut over banke

og ringmur langs y ervegger samt avre

ng

rundt overganger

ng

under gulv på grunn.

Glassandel / oppvarmet BRA < 20%

23 Y ervegger/bærende vegger

Annet -

Utvendig solavskjerming

Generelt består y erveggene av stenderverk i konstruksjonstre. Der tak-

-

Na

spennet er stort legges det inn limtredragere i takflaten og limtresøyler i

-

Ingen lokal kjøling

/ helgesenking

veggen. Det forutse es at y ervegger og takflater generelt u øres på en
l lu te het i bygget, da de e er

slik måte at det fungerer som vindavs ving (vindsperreplater, y erkled-

Det er ønskelig å skjerpe inn kravene

ning, innerkleding etc), med unntak av allrommet der veggene består av

en rela v lite merkostnad men fører

glass. Det må derfor legges inn vindkryss av stålstrekkstag i utvalgte felter

Energiforsyningskravene samt tekniske installasjoner skal ivaretas av RIV.

i denne delen.

Detaljerte energiberegninger for validering mot forskri er u øres i

l en betydelig økt komfort i bygget.

detaljprosjektet. Det er anbefalt at hele bygget energimerkes på ny
at energispare ltak og nybygget er u ørt.

25 Gulv og dekker
Gulvet på grunnplanet er av plasstøpt betong, og støpes på trykkfast
isolasjon. Radonsperren legges mellom to isolasjonssjikt, og sveises

l

ringmuren for å unngå lu gjennomtrengning fra grunnen og inn i bygget.
Ny

teknisk rom ved allrom er det eneste stedet i bygget som ikke ligger

på grunnplanet, og siden spennet er forholdsvis kort forutse es det at
dekkekonstruksjonen består av et bjelkelag i konstruksjonsvirke.

26 Takkonstruksjoner
Der spennene er store bygges det opp rammer av limtre i et bjelke-søylesystem for å redusere spennvidden

l taksperrelaget. For å spare

høyde legges taksperrene med samme kote i overkant som limtrebjelkene. De e er også med på å fastholde limtrebjelkene mot vipping, og
sikrer en god overføring av horisontalkre er fra limtrerammen

l takskiv-

en.
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e er

3 VVS-installasjoner

4 Elkra
Det medregnes komple e nye installasjoner i

Sanitæranlegg:

lbygget.

Eksisterende spenningssystem, 230V IT, beholdes. Det legges nye inntak-

Det skal legges opp vann og avløp

l og fra alle nye sanitærinstallasjoner.

skabler

l ny hovedfordeling i

at anlegget består med e
Varmeanlegg:

lbygget. Eksisterende inntak kobles om slik

målepunkt.

Det er planlagt etablert 1 stk. elkra fordeling for alminnelig forbruk.

Det skal oppre es et ny

varmeteknisk rom hvor det plasserer elkjel,

bereder, kondensator og samlestokk. Det legges vannbåren gulvvarme i

Denne u øres som eget felt i hovedtavle.
Eksisterende lysanlegg fra år 1990 vurderes oppgradert.

de aller fleste rom, supplert med panelovner hvor det er hensiktsmessig.
Eksisterende prinsipper med elektriskbaserte nødlysanlegg planlegges
Ven lasjonsanlegg:
Det skal installerer et ny
plasseres i ny

videreført. Det forutse es supplering av nødlysanlegg i eksisterende areven lasjonsaggregat på ca. 12.000 m²/h. De e

aler.

ven lasjonsteknisk rom på tak. Aggregatet skal betjene

hele nybygget.

Varmeanlegget i

lbygget baseres på vannbåren varme. Det forutse es

supplering med elektriske panelovner, i begrenset omfang, i små rom der
Evt. oppgradering av eksisterende aggregat er medta

som opsjon.

vannbåren varme er uhensiktsmessig.

5 Tele
Eksisterende anlegg for integrert kommunikasjon forutse es videreført.
Det er forutsa

komple

ny

heldekkende brannalarmanlegg, i alle areal-

er.

Omfang av adgangskontroll og innbruddsalarmanlegg vurderes i detaljprosjekteringsfasen.
Omfang av lyd og bildeanlegg vurderes i detaljprosjekteringsfasen.
Det er medregnet kabling for automa seringsanlegg.

74 Utomhus
Det forutse es komple
Det er forutsa

noe

ny

lysanlegg ved lekeplass og adkomstsoner.

lpasning og utbedring av eksisterende fasadebe-

lysning og belysning ved ballbane.
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N

Sand underlag

Grus

Treplatting

Blomster/dyrking

Lekeapparater

Gress

FLAGGSTANG OG BAUTA
AVFALL
LAGER
HENT/BRING BARNEHAGE
EKSIST.
LEKEAPP.

19 P-PLASSER
SYKKELPARKERING

HC

Luke

HC

SYKKELPARK.
BALLBINGE

UTEBOD

PARADIS

EKSIST.
LEKEAPP.
FLYTTET

SKLIE
SAND
EKSIST.
PAVILJONG

SKILPADDE
BLOMSTR.TRÆR
BÅT/SKLIE

MALT
ASFALT

EKSIST. SKLIE

DUKKESTUE

LITE AMFI
DISSER

LEKEAPPARAT

BÅT

PLENEN
KROKETT/MINIGOLF

TOMTEGRENSE
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Allaktivitetsrommet

Forprosjekt 27. 05. 2014

Illustrasjoner
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Oppvekstsenteret sett fra nordvest

Oppvekstsenteret sett fra sørøst
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VVS LuŌbehandlingsanlegg Plan 2
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VVS Røranlegg Plan 1
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ElkraŌ og teletekniske anlegg Plan 2
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ElkraŌ og teletekniske anlegg Plan 1
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Andreas Kvingedal
Arkivsaksnr.: 14/628

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

FRØYA KULTUR OG KOMPETANSESENTER SAMEIEAVTALE/FORVALTNINGSAVTALE

Vedtak:
Forslag til vedtak:
Frøya kommunestyre viser til forslag til sameieavtale og forvaltningsavtale mellom Frøya
kommune og Sør-Trøndelag Fylkeskommune vedr. Frøya kultur- og kompetansesenter.
Kommunestyret godkjenner de fremlagte avtalene. Det må imidlertid avklares om
bestemmelsene i pkt. 8 i signert avtale fra april 2012, skal inntas som eget pkt.
forvaltningsavtalen. Dette må i tilfelle tas inn i forvaltningsavtalens §5 som regulerer den
enkelte part sin andel av FDV-kostnadene i forhold deltakernes arealandeler.

Vedlegg:
Forslag til Sameieavtale mellom Sør-Trøndelag fylkeskommune og Frøya kommune
Forvaltningsrettslig fordeling av myndighet, oppgaver og ansvar ved Frøya kultur og
kompetansesenter.
Samarbeidsavtale mellom STFK og FK, datert april 2012
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
I april 2012 ble det signert samarbeidsavtale mellom Frøya kommune og Sør-Trøndelag
fylkeskommune vedrørende bygging av Frøya kultur og kompetansesenter. Avtalen følger
vedlagt. Denne avtalens pkt. 9 har følgende ordlyd:
«Organisering av forvaltning, drift- og vedlikehold av bygningsmassen skal avtales mellom
partene i egne avtaler.»
Videre er det i avtalens pkt. 8 sagt noe om sambruksarealet, samt uteområdet er omtalt i
pkt. 10. Det er i pkt. 12 inntatt bestemmelser vedrørende et mulig salg av eiendommen i
fremtiden.

Ut fra den signerte avtalens pkt.9 har så Frøya kommune(FK) og Sør-Trøndelag
Fylkeskommune(STFK) hatt forhandlinger vedrørende avtaler for å regulere eierforhold og
ikke minst forvaltningrettslig fordeling av myndighet, oppgaver og ansvar for drift av
bygningen. Det er ut fra dette utarbeidet to avtaler som nå legges frem for godkjenning.
Vurdering:
Sameieavtalen er regulert av Lov om sameige av 18. juni 1965 nr. 6(sameieloven) I denne
avtalens §4 er inntatt de ideelle eierandeler for henholdsvis FK og STFK. Dette er i samsvar
med de arealer som nå er bygget. I avtalens §5 er så omtalt samarbeid om drift og
vedlikehold.
Rådmannen har ingen ytterligere kommentarer til sameieavtalen, da denne regulerer
forholdet på eiersiden mellom FK og STFK som er i samsvar med inngått avtale i 2012.
Når det gjelder forvaltningsavtalen så ble det tidlig i samtalene med STFK ytret ønske fra FK
at fylkeskommunen foresto den tekniske driften og vedlikeholdet av bygget. Dette ikke minst
ut fra det forhold at STFK har personell både på teknisk drift/vedlikehold og renhold hvor
deler av stillingene vil bli overtallig dersom de kun skal drifte fylkeskommunen sin
bygningsmasse. En deling av drift/vedlikehold vil også bli utfordrende, da det her må trekkes
klare skillelinjer hva som er hver av deltakerne i sameiet sitt ansvar. Dette kan bli svært
krevende og det vil være langt lettere ved at en part har alt ansvar og utgiftene fordeles etter
antall kvadratmeter for hver av partene i sameiet.
Med bakgrunn i dette er det nå utarbeidet en forvaltningsavtale hvor det forutsettes at STFK
har drifts- og vedlikeholdsansvaret mot refusjon fra FK for sin del av arealet. Det må også
tillegges at både FK og STFK er opptatt av at det avsettes midler til fremtidig vedlikehold av
bygningsmassen. Dette for at man skal kunne bygge opp et vedlikeholdsfond som kan møte
det fremtidige vedlikeholdsbehovet uten at man må foreta bevilgninger når slike behov
dukker opp. Ved bruk av vedlikeholdsfond vil man kunne få forutsigbare bevilgninger til
drift- og vedlikehold av bygningen og dermed også bedre forutsetninger for budsjett- og
økonomiplan.
Rådmannen er noe usikker på om forvaltningsavtalen også må inneholde bestemmelsen i pkt.
8 i avtalen fra 2012. Dette gjelder STFK sin betaling for sambruksarealet, da det her skal
betales FDV-kostnad for sambruksarealet som eies av Frøya kommune. Dette må derfor
nærmere avklares før avtalens signeres. Rådmannen vil derfor følge opp dette punktet
overfor fylkeskommunen.
Rådmannen vil tilrå at avtalene godkjennes som fremlagt med det forbehold som er nevnt
vedrørende spørsmålet omkring pkt. 8 i signert avtale fra 2012.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Andreas Kvingedal
Arkivsaksnr.: 14/730

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret
EVT. DELTAKELSE I EIENDOMSSELSKAP - BLÅTT KOMPETANSESENTER
Vedtak:
Forslag til vedtak:
Frøya kommune ser det som svært viktig at Blått Kompetansesenter realiseres slik som
forutsatt i forprosjektet. Dette ikke minst for å sikre en videreutvikling av havbruksnæringa
inn i fremtiden.
Frøya kommune har ønske om å delta i eiendomsselskapet sammen med SIVA og Helge
Gåsø/Frøy Eiendom og med bakgrunn i dette gis rådmannen fullmakt til å fremforhandle en
avtale. Kommunens andel i selskapet begrenses til maksimalt 10% eller kr. 1 mill, som
finansieres ved at tomteprisen for arealet som kjøpes fra kommunen, reduseres tilsvarende.
Vedlegg:
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
Frøya kommune har inngått samarbeidsavtale med Sør-Trøndelag Fylkeskommune, SIVA og
Frøy Eiendom vedrørende utarbeidelse av forprosjekt for utbygging av Blått
Kompetansesenter. Forprosjektet er nå i ferd med å avsluttes og vi ser nå for oss en
realisering av utbyggingen.
Frøya kommune har også inngått kjøpekontrakt med grunneier om kjøp av nødvendig
tomteareal, samt at kommunen også står for utarbeidelse av reguleringsplan.
Reguleringsplanarbeidet er nå oppstartet.
Vurdering:
I forbindelse med utbyggingen av senteret vil det bli et eget eiendomsselskap som vil stå som
eier av bygget. Her er det avklart at Helge Gåsø og SIVA deltar i dette selskapet. Under hele
forprosjektperioden har det vært ønske om at både fylkeskommunen og Frøya kommune
kunne delta med en mindre andel i eiendomsselskapet. For fylkeskommunen sin del er det

avklart at de ikke deltar i eiendomsselskapet, men er likevel en sterk samarbeidspartner i
forbindelse med etableringen av senteret.
Blått kompetansesenter er svært viktig for at kommunen skal bli ledende innen havbruk og
ikke minst utvikle havbruksnæringa videre inn i fremtiden. Rådmannen ser det derfor
naturlig at kommunen deltar med en mindre andel i eiendomsselskapet for ikke minst å vise
at kommunen har stor interesse av at senteret etableres. Så lenge kommunen erverver tomta
vil det være naturlig at kommunen går inn med kapital i form av tomtearealet som tilbys til
redusert pris i forhold til den kjøpesummen som er avtalt i kjøpekontrakten med grunneier.
Rådmannen kjenner foreløpig ikke til hvilken aksjekapital det totalt er snakk om i selskapet,
slik at det er vanskelig å antyde en totalsum som kommunen deltar med.
Rådmannen tilrår derfor at det inngås forhandlinger med SIVA og Helge Gåsø/Frøy Eiendom
vedrørende kommunens andel og at maksimal deltakelse i selskapet settes til 10% eller kr. 1
mill. Kommunens andel i selskapet gjelder redusert pris for kjøp av tomt til senteret.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Andreas Kvingedal
Arkivsaksnr.: 13/988

Arkiv: P24

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret
Formannskapet

EVT. OVERTAKELSE OG UTBEDRING AV SØRBURØY KAI

Vedtak:
Forslag til vedtak:
Det vises til utredning vedrørende utbedring av kaier i øyrekka, samt krav og forhandlinger
mellom Frøya kommunen og Froan Forretningsdrift A/S om overtakelse av kaia på Sørburøy.
Kommunen er imidlertid innstilt på å forestå utbedring av kaia slik AtB har krevd og vil
dekke sin del av investeringen på inntil 50% begrenset oppad til kr. 120.000,-. Det inngås
avtale med Froan Forretningsdrift A/S om tillatelse til denne utbedringen, samt avtale om
anløpsavgift som dekker selskapets drift-/og vedlikeholdsutgifter til kaia. Det må på forhånd
avklares forholdet omkring nødvendigheten av kaiekspeditør med AtB og fylkeskommunen.
Videre inngås avtale mellom kommunen og fylkeskommune/AtB som regulerer
anløpsavgiften tilsvarende avtalen inngått mellom kommunen og FF.

Vedlegg:
Verdivurdering utarbeidet av NITO-takst, datert 07.05.2014
Saksprotokoll fra Fylkesutvalget den 08.04.2014
Særutskrift fra møte i kommunestyret den 27.02.214, sak 5/14
Brev fra Froan Forretningsdrift A/S, datert 09.07.2013
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
I forbindelse med ny båt i øyrekka er det fra AtB og Sør-Trøndelag fylkeskommune kommet
krav om utbedringer av kaiene i øyrekka. Dette gjelder Sauøy, Sørburøy, Gjæsingen.
Bogøyvær og Sula kai. Det er nå foretatt midlertidige utbedringer på Gjæsingen og
Bogøyvær, mens man for Sauøy har forslag til løsning på eksisterende kai, men det må
avklares med AtB og fylkeskommunen om de godkjenner denne løsningen for at båten skal
anløpe kaia. Dette vil bli avklart i løpet av neste uke.

For Sørburøy kai er det beregnet en utbedringskostnad på kr. 170.000,- inkl. mva. Det er
mottatt henvendelse fra Froan Forretningsdrift A/S i juli 2013 om overtakelse av kaia som
følge av at kaia går med underskudd og som går utover selskapets egenkapital. De søkte i
2013 Frøya kommune om tilskott til drift av kaia, men fikk avslag på denne søknaden og
med bakgrunn i dette har de derfor bedt om forhandlinger med kommunen om overtakelse av
kaia.
Vurdering:
Det ble den 8. mai gjennomført forhandlinger med Froan Forretningsdrift A/S(FF) om
kommunal overtakelse av kaia. Fra kommunen møtte teknisk sjef og juridisk rådgiver. Fra
selskapet møtte Styret.
Fra FF ble det orientert om økonomien i forbindelse med drift av kaia. For anløpet betaler
fylkeskommunen kr. 90.000,- pr.år + mva. Denne betalingen er sammensatt med kr. 60.000,til ekspeditør og kr. 30.000,- til selve kaileien som skal dekke drift- og vedlikeholdskstnader.
Dette er eneste inntekt selskapet har for bruk av kaia. Denne prisen har også vært fast siden
2006.
FF har fått gjennomført takst for kaia m/kaiskur og markedsverdien er vurdert til
kr. 1.000.000,-. Dette er også fremsatt som krav fra selskapet for at kommunen skal overta
kaia. I tillegg krever de at ekspeditøren på kaia må fortsette for å kunne ekspedere og ta i mot
gods over kaia. Slik det ble fremstilt i forhandlingsmøte så er forholdet slik at FosenNamsos
Sjø ikke kan ha en person på land som tar imot godset eller har mulighet til å være på land
når gods skal tas om bord. Administrasjonen har foreløpig ikke avklart spørsmålet om det er
nødvendig med ekspeditør på kaia, men dette vil bli tatt opp i møte med AtB og
fylkeskommunen.
Når det gjelder overtakelsessummen på kr. 1 mill, så ligger dette langt over hva som kan
forsvares når det gjelder inntjening over kaiavgifter og man i tillegg skal ha lønn til
ekspeditør. I henhold til vedtaket i fylkesutvalget så vil fylket gi et tilskudd på inntil 50% av
utbedringskostnaden eks. mva oppad begrenset til kr. 120.000,- for kaia på Sørburøy. Dette
betyr at selve overdragelsessummen på kr. 1 mill vil det ikke bli gitt tilskudd til. Dette
kommer frem i vedtakets pkt. 4, hvor det står at kaiavgift for drift- og vedlikehold skal ikke
dekke kommunens investeringsdel. Dette betyr også at en kjøpesum på kr. 1 mill ikke vil
være grunnlag for beregning av kaiavgift i likhet med kommunens del av utbedringen som
utgjør kr. 120.000,-.
En overtakelse av kaia til den pris som er fremsatt fra FF og med de utbedringer som skal
foretas, så vil dette bety en direkte utgift for kommunen til dekning av renter og avdrag på
låneopptak på totalt kr. 1.120.000,-.
Rådmannen vil påpeke at hele ruteopplegget i øyrekka er et fylkeskommunalt ansvar. Det er
klart at kommunen har et samfunnsansvar for å ivareta kollektivtilbudet i øyrekka bl.a. ved å
ha tilfredsstillende anløpskaier. Det må imidlertid være en forutsetning at driften av kaiene
inklusive kapitalkostnader fullt ut dekkes ved anløpsavgifter. Med en kjøpesum på kr. 1 mill
vil disse anløpsavgiftene bli forholdsmessig høye. Det vil være bedre økonomi i at FF
beholder eiendomsretten til kaia og at kommunen inngår en avtale om nødvendig utbedring
m/tilskudd fra fylkeskommunen.

Videre inngår Frøya kommune avtale med Froan Forretningsdrift A/S om drift av kaia, hvor
det fastsettes en anløpsavgift som dekker drift- og vedlikeholdskostnader. I og med at
fylkeskommunen/AtB kun vil ha avtaler med kommunen vedrørende anløpsavgifter/drift av
kaier så må det også inngås avtale mellom kommunen og fylkeskommen som dekker fullt ut
de utgifter til drift/vedlikehold som kommunens avtale med FF utgjør. Det må på forhånd
avklares forholdet omkring nødvendigheten av kaiekspeditør med AtB og fylkeskommunen.
Dette må kunne løses ved at mannskap på båten sørger for lossing og lasting fullt ut. Når så
godset er kommet på kaia så er det selvsagt mottaker sitt ansvar og det er også avsender sitt
ansvar å bringe godset ut på kaia slik at det tas om bord med båtens kran.
Rådmannen vil derfor tilrå at kommunen ikke overtar kaia til den pris som Froan
Forretningsdrift A/S har fremsatt på kr. 1 mill. Kommunen er imidlertid innstilt på å forestå
utbedring av kaia slik AtB har krevd og vil dekke sin del av investeringen på inntil 50%
begrenset oppad til kr. 120.000,-. Det inngås avtale med Froan Forretningsdrift A/S om
tillatelse til denne utbedringen, samt avtale om anløpsavgift som dekker selskapets drift-/og
vedlikeholdsutgifter til kaia. Videre inngås avtale mellom kommunen og
fylkeskommune/AtB som regulerer anløpsavgiften tilsvarende avtalen inngått mellom
kommunen og FF.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Andreas Kvingedal
Arkivsaksnr.: 14/716

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret

NY SAMARBEIDSAVTALE - IUA SØR-TRØNDELAG

Vedtak:
Forslag til vedtak:
1. Frøya kommunestyre sier opp eksisterende samarbeidsavtale og vedtar ny
samarbeidsavtale for Interkommunalt Utvalg mot Akutt forurensing (IUA) slik den
fremgår av saken og dets vedlegg 1.
2. Frøya kommunestyre vedtar nye vedtekter for Interkommunalt Utvalg mot Akutt
forurensing (IUA) slik det fremgår av sakens vedlegg 2.
3. Ny samarbeidsavtale og nye vedtekter skal ha virkning fra 1.1.2015.
Vedlegg:
1. Ny samarbeidsavtale
2. Nye vedtekter
3. Referat IUA årsmøte
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
Saksopplysninger:
Beredskapsstyret i IUA har lagt frem sak for sine deltakerkommuner om ny organisering på
årsmøtet 30. april 2014, se vedlegg 3. Dette skyldes at nåværende organisering hittil ikke har
vært iht. gjeldende lovverk. Ny organisering innebærer at eksisterende samarbeidsavtale sies
opp, dernest vedtas ny samarbeidsavtale og nye vedtekter iht. kommuneloven § 27
Interkommunalt samarbeid.
Vurdering:
Opprettelsen av IUA Sør-Trøndelag startet med en prosess i 1994 som endte med etablering i
1996. På bakgrunn av etableringen ble det utarbeidet en samarbeidsavtale. Samarbeidet ble
etablert i samsvar med forurensingsloven og i samsvar med anbefalinger og retningslinjer fra
Miljødirektoratet (tidligere SFT). Ved opprettelsen fikk Trondheim kommune tildelt et
hovedansvar, og har siden den gang blitt sett på som en ”administrasjonskommune” for IUA.

Region IUA Sør-Trøndelag omfatter i dag samtlige kommuner i fylket, fire kommuner i
Nord-Trøndelag og en i Hedmark, totalt 30 kommuner.
Ved etablering av det kommunale ansvarsområdet ble det konkludert med at Trondheim
kommune ved Trondheim Brannvesen hadde nødvendig kompetanse og ble som følge av
dette det utførende organ for utvalget.
Trøndelag brann- og redningstjeneste (TBRT) ble opprettet som IKS av 3 kommuner fra
1.1.2008; Malvik, Klæbu og Trondheim. Ved overgang til TBRT IKS fulgte
sekretariatsoppgave og regnskap for IUA med inn i selskapet.
Samarbeidsavtalen fra 1996 angir ingen formell selskaps- eller organisasjonsmodell.
Selskapets vedtekter fra 2012, kapittel 1 pkt. 1.1, sier at kommunen delegerer sine plikter
gjennom kommuneloven (kml.) kapittel 5. Vedtektene oppfyller imidlertid ikke vilkårene i
kml. kap. 5, jfr. § 27. Her heter det at kommunestyret i de respektive deltakerkommuner selv
skal opprette og tildele avgjørelsesmyndighet til et samarbeid om interkommunalt styre.
Vedtektene, vedtatt på årsmøtet 2012, er dermed sannsynligvis ikke tilstrekkelig for å
etablere samarbeid iht. kommuneloven.
Gjeldende samarbeidsavtale § 2 og vedtekter pkt. 1.2 VIII sier følgende: ”Avtalen er ikke
tidsavgrenset. Den kan sies opp etter vedtak i formannskap/kommunestyre. Oppsigelsestiden
er 6 måneder, og oppsigelsen virker fra 1. januar påfølgende år. Avtalen kan reforhandles
dersom en av kommunene (formannskap/kommunestyre) krever det.”
Teksten med hensyn til oppsigelse av samarbeidsavtalen er uklar. Vi tolker teksten slik at
man kan akseptere kortere oppsigelsesfrist, og at ny samarbeidsavtale og vedtekter er
gjeldende fra 1.1.15 gjennom det foreslåtte vedtak. Denne tolkningen av eksisterende
samarbeidsavtale vil verken ha økonomiske eller andre konsekvenser.
Trondheim kommune har bistått med utarbeidelse av ny samarbeidsavtale og vedtekter (se
vedlegg 1 og 2). Den nye avtalen med vedtekter har vært på høringsrunde i beredskapsstyret.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Hedley Iversen
Arkivsaksnr.: 12/730

Arkiv: GNR 55/90,34

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Kommunestyret
SÆTERVÅGEN FISKERIHAVN
Forslag til vedtak:
Frøya kommunestyre viser til saksutredningen og mener at utbyggingen av
Sæthervågen fiskerihavn m/flytekai må fullføres. Her ligger eneste fiskerimottak på
fast Frøya og som er svært viktig for fiskerinæringen i Frøya.
Med bakgrunn i nytt kostnadsoverslag og søknad om tilskudd fra Kystverket, vedtar
kommunestyret å etterbevilge kr. 19.754.179.90 inkl. mva til Sæthervågen som
finansieres på følgende måte:
Tilskudd fra Kystverket
kr. 8.227.095.00
Momskompensasjon
kr. 3.821.154.00
Låneopptak
kr. 7.705.930.90
Til sammen
kr. 19.933.025.90
Vedlegg:
Søknad til Kystverket datert 25.03.2014
Kostnadskalkyle (revidert), datert 08.05.2014
Saksopplysninger:
Saken gjelder utbygging av Sæthervågen fiskerihavn til en funksjonell havn for fiskeriflåten.
Det var spesielt ønskelig fra Seashell sin side at havna fikk større dybde slik at havgående
fartøy med større dybde kunne anløpe fiskemottaket. Samtidig var det et sterkt ønske fra
fiskarlaget om bedre kaifasiliteter, samt utlegging av flytebrygger.
Det ble av Frøya kommune søkt kystverket 25.03. 2009 om midler til å utbedre fiskerihavna i
Sæthervågen. Søknaden gjaldt da utdyping av havnebassenget til -5m (indre del) og -6m
LAT (i ytre del), rehabilitering av dagens almenningskai og utlegging av flytebrygger for
fiskeriflåten. Prosjektet ble da kostnadsberegnet til kr 10 millioner der det ble innvilget
statstilskudd på 50% av kostnaden til kai og utdyping og med 35% av kostnad til flytebrygge,
til sammen kr 4.670.000.-. Etter at Planstyring AS senere Sweco AS tok over planleggingen
av prosjektet ble det tatt kontakt med Kystverket om en mulig endring av tidligere omsøkt
tiltak.

Endringen bestod i at en skulle se på en annen løsning for utbygging av havna. Denne
endringen bestod i følgende:
• å trekke ut utdypingen i deler av indre del
• bygging av spuntkai og utfylling mellom fiskemottak og molo
• felles flytekai på innsiden av molo
• kun mindre vedlikeholdsarbeid på almenningskaien
Frøya kommune søkte Kystverket 14.09.2011 om endring av plan for havneutbedring i
Sæthervågen fiskerihavn. I brev datert 27.09.2011 fra Kystverket ble kommunens søknad
innvilget på følgende vilkår:
• Den nye kaien med bakareal må være offentlig kai og ikke tilleggsareal til
eksisterende bedrift.
• Kommunen må i tillegg sikre offentlig adkomst til den nye kaien.
• Tidligere tilsagnsbeløp vil bli justert i forhold til kostnadsoverslag for revidert tiltak.
Bakgrunnen for stans i arbeidet var entreprenørens tilleggskrav for å ferdigstille prosjektet
høsten 2013. Den videre saksgang er som følger:
• Den 19.08.2013 mottok kommunen et endringsforslag hvor endringsordren er priset
til kr 2.504.855,- eks mva. Dette kostnadsoverslaget ble akseptert av kommunen, med
unntak av noe utfylling som anses å ligge i det opprinnelige tilbudet.
• Den 18.10.2013 presenterte entreprenøren et «varsel om kostnads/fremdriftskonsekvenser VOE0089» med krav om dekning av merkostnader,
pålydende kr 6.587.392,- eks mva. Årsaken var grunnforholdene rundt valg av
kailinjen. Det ble avdekket skrått fjell der kailinjen skulle ligge. Det måtte foretas
sprenging av dypere grøft enn først antatt der spuns skulle stå, og i den forbindelse
ble det store dykkerutgifter. Likeledes blir avslutningen mot Seashell en utfordring da
det er foretatt et tilbygg nært opp mot der kailinjen går. I tillegg er det lagt opp til en
økning av flytebryggedelen med 20m innenfor dagens almenningskai. Viser for øvrig
til tidligere orienteringer i FSK og KST. Samme dag gjorde kommunen innsigelse
overfor det fremsatte varselet.
• Entreprenøren meddelte pr e-mail av 18.10.2013 til Sweco AS (byggherreombudet) at
arbeidet derfor ble innstilt.
• Kommunen sendte den 07.11.2013 varsel om heving under henvisning til vesentlig
mislighold fra entreprenørens side, jfr punkt 46.1 i standardkontrakt NS 8407:2011.
• Kommunen og entreprenøren har underveis, blant annet den 23.10.2013 og de
16.12.2013, hatt et par oppklarende møter for å avdekke mulighetene for å finne en
løsning i saken, hvilket ikke førte frem.
• Kommunen sender brev datert 07.02.2014 der de hever kontrakten. Kommunen ser
ikke på noe tidspunkt å ha akseptert at arbeidet innstilles. Det vises i den forbindelse
til kommunens brev av 23.12.2013 under «mislighold» der kommunen fastholder at
entreprenøren ikke er berettighet til å innstille arbeidet. Stansing fra entreprenørens
side har skjedd på bakgrunn av uenigheter om endringsmelding VOE009 og utgjør en
urettmessig stansing, jfr NS 8407. Kommunen viser til at NS 8407 pkt. 35.1 pålegger
totalentreprenøren en utførelsesplikt ved uenighet om endringsmelding.

•

Det ble foretatt registreringsforretning i Sæthervågen havn den 05.03.2014. Under
møtet opplyste entreprenøren å være åpen for forhandlinger der en gikk inn på
«fastpris». Totalentreprenøren har akseptert at samarbeidet avsluttes under
forutsetning av at partene kommer frem til et akseptabelt økonomisk oppgjør i
forbindelse med avslutningen av kontrakten med tilhørende tilleggsarbeider.

Kommunen har vært i dialog med Kystverket om sakens status og sendte på nytt en søknad
datert 25.03.2014 om tilskudd til ferdigstillelse av prosjektet, jfr vedlagt søknad.
På nytt hadde kommunen og entreprenøren møte om å finne en eventuell løsning.
Entreprenøren kom med et nytt pristilbud (fastpris) datert 14.04.2014 pålydende kr
10.817.530.91 ekskl mva for å sluttføre sin del av jobben. Når det gjelder søknaden til
Kystverket datert 25.03.2009, så er denne priset noe lavt. Dette er det tatt høyde for i vår nye
søknad.
Prosjektet blir finansiert med statstilskudd pålydende kr 8.227.095,- og et kommunalt
låneopptak pålydende kr. 7.705.930.90.
Vurdering:
Utbyggingen av Sæthervågen fiskerihavn bør realiseres som omsøkt i vår søknad til
Kystverket datert 25.03.2014. Ved å foreta den planlagte utbyggingen med ny fiskerikai,
oppgradering av dagens almenningskai, forlenget flytebrygger og ferdigstillelse av
utdypingen ned til -6m LAT, så får vi en fremtidsrettet fiskerihavn. Sæthervågen fiskerihavn
er i dag kommunens viktigste havn der både fiskeri og samferdsel er etablert.
Frøyas eneste fiskemottak på fast Frøya ligger i havna og er en hjørnesteinsbedrift i
kommunen innen krabbe, fiskeri- og kamskjell virksomhet. Bedriften har vunnet flere priser
for sitt arbeide, og må sies å være svært så viktig bedrift for kommunen innenfor sitt
virksomhetsområde. Dyrøya er bestemt som trafikknutepunktet på fast Frøya. I den
forbindelse så har Sør-Trøndelag Fylkeskommune og Frøya kommune i samarbeid foretatt
utbygging av infrastruktur i og rundt havneområdet.
Hvis ikke denne utbyggingen blir vedtatt så får dette kostnadskonsekvenser for kommunen
ved en eventuell stans. Entreprenøren må kjøpes ut for de arbeider denne har utført men ikke
har fått oppgjør for. En del materiell er allerede bestilt og betalt, herunder spunten som koster
1.3 mill. Samtidig får kommunen nye kostnader i forbindelse med ny prosjektering og ny
anbudsrunde, samtidig må det engasjeres et annet entreprenørselskap. Til orientering så er
Hitra Anleggservice villig til å fullføre jobben til en fastpris.
En totalvurdering tilsier at å gå for samme entreprenør til «fastpris» er den beste løsningen
kommunen kan oppnå.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Martin Østtveit-Moe
Arkivsaksnr.: 14/633

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
STØTTE TIL ØKT BREDBÅNDSKAPASITET PÅ SISTRANDA
Vedtak:
Forslag til vedtak:
1. Frøya kommune er villig til å bidra med inntil 100 000 kroner hvis Frøya kommune
får tilslag på sin søknad om støtte til bredbåndsutbygging på Sistranda. Midlene tas
fra disposisjonsfondet.

Vedlegg:
Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
14/633-1
STØTTE TIL ØKT BREDBÅNDSKAPASITET PÅ SISTRANDA
Saksopplysninger:
Det jobbes med en søknad til Post og teletilsynet om en bredbåndsutbygging på Frøya.
Søknadsfristen for denne utlysningen er 6. juni. Tilskuddsordningen skal bidra til at alle
husstander i Norge får et grunnleggende bredbåndstilbud av god kvalitet. Den offentlige
støtteordningen skal finansiere bredbåndsutbygging i områder hvor de kommersielle aktørene
ikke finner det lønnsomt å bygge ut bredbånd.
Det er også mulig å søke om støtte til utbygging av økt bredbåndskapasitet i områder med et
eksisterende tilbud, men hvor kapasiteten er lav og det ikke forventes kommersiell utbygging
av høyhastighetsbredbånd i de nærmeste årene.
Evalueringskriterier for tildeling av bredbåndsstøtte
Tildeling av bredbåndsmidler vil baseres på følgende tildelingskriterier:
1. Antall husstander som får et tilbud om bredbånd med grunnleggende god kvalitet
2. Kostnadseffektiv nettutbygging i det enkelte prosjekt
3. Lokal medfinansiering

4. Plan for bærekraftig drift etter at utbyggingen er gjennomført
5. Bedring av eksisterende bredbåndstilbud
6. Betydning for lokal samfunnsutvikling, verdiskaping og attraktivitet for innbyggere
næringsliv og besøkende
De forskjellige kriteriene vektes slik:

Søkere som får tilskudd fra Post og teletilsynet må deretter legge ut prosjektet på anbud. Som
et ledd i søknadsprosessen er søker pålagt å undersøke om det finnes leverandører som
planlegger utbygginger i de områdene som er aktuelle. Hittil har kun Telenor informert om at
de har planer for utbygginger på Frøya. Frøya kommune har hatt møte med Telenor for å høre
om disse planene.
Gjeldende planer
Telenor har 7 sentraler på Frøya. Gurvikdal sentral er planlagt oppgradert første halvår 2014.
Dyrvik, Flatval, Hamarvik, Mausundvær, Nordskaget og Skjønhalsen er planlagt oppgradert
andre halvår 2014. Dette betyr at det vil være mulig å levere 40 mbit på linjelengder inntil
700 meter og 30 mbit på linjelengder inntil 1000 meter på disse sentralene. Denne løsningen
er basert på bruk av eksisterende kobberlinjer og ses på som en kostnadseffektiv måte å
oppgradere bredbåndstilbudet på. Telenor kunne også fortelle at de anbefalte oss å søke om
støtte fra Post og teletilsynet til etablering av to fibernoder på Sistranda som skal kunne øke
kapasiteten. De anslo at et slikt prosjekt ville for de koste ca. 300 000 kroner.

Vurdering:
På bakgrunn av hvor Telenor har planlagt sine oppgraderinger er det et område med stor
befolkningstetthet som ikke er del av Telenors planer, Sistranda. Rådmannen har derfor valgt
å prioritere Sistranda i årets søknad til Post og teletilsynet. Det vil komme flere utlysninger
fra Post og teletilsynet, men i denne omgang har valget falt på Sistranda. Det er ønskelig med
en oppgradering på Sistranda på lik linje med de andre tettstedene på Frøya. Det er derfor
planlagt å søke om et prosjekt som gir et minimumstilbud om 30 mbit/s. Signalene fra
Fylkeskommunen er at hvis vi går inn med ca. 30% av kostnaden på prosjektet får vi full
score på kriteriet om egenfinansiering. Rådmannen anbefaler derfor at Frøya kommune er
villige til å bidra med inntil 100 000 kroner hvis kommunen får tilslag på sin søknad om
støtte til bredbåndsutbygging på Sistranda. Midlene tas fra disposisjonsfondet.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Roger Fredheim
Arkivsaksnr.: 14/495

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Hovedutvalg for drift
Formannskapet
Kommunestyret
FRØYAPILOTEN - KYSTENS SENTER FOR LIVSLANG LÆRING/13-ÅRIG LØP

Forslag til vedtak:
Hovedutvalg for drift tar saken om senter for livslang læring/13-årig løp til orientering.

Vedlegg:
Vedtak KST 21/6-2012, kystens senter for livslang læring
Prosjektrapport «Frøyapiloten» av 31/1-2013
Notat vedr status, datert 19/2-2014
Revidert kostnadsramme 2014 (Excel)

Saksopplysninger:
Historikk:
Det nye Kultur – og Kompetansesenteret med omliggende fasiliteter åpner for nye muligheter på ulike områder
for utvikling av fremtidsrettet kompetanse, rekruttering av ulik kompetanse, styrking av eksisterende
kompetanse og styrking av samfunns relatert -, forvaltnings relatert - og verdikjede relatert forskning
(næringsrettet), m.v..
Senteret med omliggende fasiliteter (inklusiv utnyttelse av fasiliteter ved eksisterende videregående skole)
etableres med moderne teknologi gjennom digitalt og interaktiv formidling og læring og sambruk av lokaler,
utstyr, materiell, m.v.
Med dette som utgangspunkt ble det i 2011 etablert en arbeidsgruppe med aktuelle aktører. Deres arbeid ble lagt
fram for KST 21/6 -2012, der det ble vedtatt å iverksette en utredning for etablering av et senter for livslang
læring- der et samarbeid med utdanningsinsitusjoner/ forskningsmiljø og lokalt samarbeid mellom grunnskole,
vidergående skole og næringsliv opererer i et paradigme for felles interesser. I dette perspektivet ble tråden om
et mere samlet 13- årig utdanningsløp lansert som en del av dette.
Utredningen ble sammenfattet gjennom en prosjektrapport («Frøyapiloten»- datert 31/1-2013). Etter dette har
det vært jobbet systematisk hos de fleste aktører. For Frøya kommune sin del, har det av ulike årsaker ikke vært
fokus på dette. Mye av årsaken ligger nok i det faktum at det ikke ble ekspedert videreføring av 6 mnds vedtatt
20 % stilling internt i kommunen for oppfølging.

Rådmannen ønsker igjen å løfte saken inn mot politisk nivå, da vi ser at dette vil gi kommunen mange positive
ringvirkninger, bl.a:
- Tettere samarbeid mellom grunn- og videregående skole gjennom videreutvikling og bruk av bl. a.
araeler og lærerressurser

-

Økt fokus og forbedring av læringsresultater
Reduksjon av frafall i videregående opplæring
Tettere samarbeid mellom skole, næringsliv og forskning

Som angitt i det reviderte kostnadsoverslaget vil dette forplikte Frøya kommune økonomisk i et tre-års
perspektiv.
Prosjektets andre aktører (HIST, Sør-Trøndelag fylkeskommune- konkurransepott og Frøya videregående skole)
garanterer for sin del av kostnadene, og er tydelig på at Frøya kommune må gjøre en avklaring om de vil være
en del av det framtidige løpet.
Dette forprosjektet var planlagt satt i gang høsten 2012 med hovedfokus på utvikling av søknad om 13-årig
integrert utdanningsløp og skulle inngå som første halvåret i et treårig pilotprosjekt. Prosjektet kom ikke i gang
da det framstod med noe usikker mht å sikre fullfinansiering for hele 3-årsperioden.
Selve hovedprosjektet Frøya-piloten er utviklet via et forprosjekt finansiert av VRI Trøndelag, egne midler fra
Frøya vgs og HiST. Her har Frøya kommune ikke vært inne med direkte finansiering, men har vært en
konstruktiv medspiller i prosjektutviklingen. Utkast til forprosjektrapport ble presentert for Frøya kommune
v/ordfører, representant fra næringslivet ved Salmar, daglig leder for daværende Frøya nye næringssenter, HiST
og Frøya kommune i møter i mars 2013. Det ble gitt skriftlige tilbakemeldinger i etterkant av disse møtene.
Disse er tatt inn i sluttrapporten. Videre ble prosjektet presentert på frokostmøtet til næringsforeningen
05.04.13.
Under veis har prosjektet – som først hadde tittelen «Kystens senter for livslang læring» - endret tittel og
omtales nå som «Frøyapiloten», der bl.a. «Senter for livslang læring», inkludert «13-integrert utdanningsløp» er
såkalte arbeidspakker.
Vurdering
Det er mye som taler for at Frøya kommune bør delta i dette prosjektet. Kommunen er en vekstkommune med
en befolkninsgsvekst som er ganske enestående, når vi tenker beliggenhet. Befolkninsveksten stiller store krav
til oss som kommune. De folkevalgte har tatt utfordringen og bl.a. satset stort på barnehage- og skoleutbygging,
næringsarealer m.m. Går vi noen tiår tilbake i tid, så ser vi at kommunen har gjort noen strategisk viktige valg
også tidligere. På 80 og 90 tallet var det en storstilt utbygging av vannforsyning, på 90-tallet og frem til nå har
det vært stor fokus på samferdsel. Skal kommunen lykkes med å ta ut det potensialet som ligger på
næringslivsiden, så må det også bli et løft innenfor kompetanse/utdanning/rekruttering. Prosessen forut for
byggingen av Frøya kultur og kompetansesenter og prosessen underveis har mobilisert krefter både innenfor
kommunen og instanser utenfra for å legge til rette for målrettet utdanning i den videregående skolen og på
høyere nivå. Det er grunn til å anta at den svake posisjonen Frøya har når det gjelder utdanning etter
videregående skoles nivå, vil endre seg i positiv retning.
Som kommune må vi være kreative når vi skal rekruttere arbeidskraft. Vi vet at det største potensialet ligger i
utenlands arbeidskraft. Derfor er det viktig det som nå gjøres gjennom prosjektet «Sammen om en bedre
kommune», der det nå er igangsatt en kartlegging av eksisterende kompetanse og arbeidserfaring – i første
omgang hos den fremmedspråklige befolkningen, senere også hos alle tilflyttere. Denne «basen» vil være uhyre
viktig når arbeidskraft skal rekrutteres, både når det gjelder den kompetansen som allerede ligger der og de
muligheter som ligger i å tilpasse den utdanningen de har til norske forhold og øke den gjennom
videreutdanning, gjerne lokalt. Her vil det nye kultur- og kompetansesenteret spille en stor rolle, ikke minst når
vi ser på de samarbeidsavtaler som er inngått mellom Frøya videregående skole, Frøya kommune og eksterne
forskning- og utdanningsinstitusjoner. Og her kommer også planene om et»Kystens senter for livslang læring»
svært betimelig. Et slikt senter vil ikke bare kunne veilede og legge til rette for tilleggsutdanning eller
omskolering, men også bistå med å legge karriereplaner på individuelt nivå. Dette ble bl.a understreket av LOledelsen da de var her på Frøya i 2013.
Hendelser de siste år har lært oss at vi hele tiden - i tillegg til å legge til rette for nye utdanningstilbud og
offentlige tjenester – også må være på vakt for ikke å miste eksisterende kompetansearbeidsplasser og offentlige
tjenester. Senest i høst har det vært usikkerhet omkring studiespesialisering som linje ved Frøya videregående
skole. Etter rådmannens oppfatning ville det vært katastrofalt om dette tilbudet skulle forsvinne. Rådmannen har
fått innspill på at det som omtales som «13-årig integrert utdanningsløp» vil være svært viktig også med tanke
på å bevare studiespesialiseringen ved Frøya videregående skole.

Det er utvilsomt slik at det er mye å hente i et nærmere samarbeid mellom grunnskolen og den videregående
skolen. På Sistranda ligger nå mulighetene virkelig godt til rette for et slikt samarbeid. Og det er allerede
etablert felles arenaer. Det gjelder avtalen om felles realfagrom på Sistranda skole, inkludert «Newton-rommet».
Det bør også ligge store muligheter gjennom felles utnyttelse av lærerkrefter. Sist, men ikke minst, kan det ligge
et stort potensial når det gjelder adminstrasjon og merkantive stillinger. Dette er noe som det nye prosjektet skal
ta tak i. Fra politisk nivå i Frøya kommune er det understreket at dette arbeidet må forankres grundig hos de
ansatte både i grunnskolen og i den videregående skolen. Dette er rådmannen selvsagt svært enig i.
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KYSTENS SENTER FOR LIVSLANG LÆRING
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1. Kommunestyret viser til notat av 5. mai d.å. angående tanker/skisse for etablering av et KYSTENS
SENTER for LIVSLANG LÆRING som et regionalt prosjekt og finner dette meget interessant og
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Kommunestyret gir forprosjektet følgende mandat:
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andre kommuner og andre institusjoner (bl.a. NAV) til prosjektet i en referansegruppe. I arbeidet
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prosjektet 13-årig integrert utdanningsløp.
Kommunestyret avsetter i tillegg midler til fristilling av en person i 20 % stilling foreløpig over en 6
måneders periode for interne prosesser/organisering ved Sistranda skole relatert til 13-årig integrert
utdanningsløp. Prosjektgruppen legger fram sin innstilling for formannskapet senest innen utgangen
av 2012. Det settes inntil kr. 200.000,- som kommunens andel til arbeidet med forprosjektet, som
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0. Forord
Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) og Frøya videregående (Frøya vgs) skole inngikk partnerskapsavtale
i januar 2011 med mål om å utvikle og gjennomføre et felles nasjonalt pilotprosjekt innen for
innsatsområdet matteknologi som utgangspunkt, inklusivt internasjonalt samarbeid. Arbeidet skal
gjennomføres i et tett og forpliktende med regionens næringsliv, Frøya videregående skole og HiST.
Hovedfokus i første omgang er kompetanseutvikling, forskning og innovasjon, samt rekruttering med
utgangspunkt i næringslivet behov. Som en del av arbeidsprosessen ble også Frøya kommune
involvert i prosjektet bl.a. innenfor kommunale virksomhetsområder, og spesielt innen helse og
omsorg i forbindelse med samhandlingsreformen og opplæring. I tillegg var det naturlig at
prosjektets innhold også tok hensyn til prosessen ved utvikling av det nye Kultur – og
Kompetansesentret generelt og ved Frøya vgs spesielt.
Før inngåelse av partnerskapsavtale hadde HiST ulike samarbeidskonstellasjoner mot Frøya miljøet
som bl.a. desentralisert sykepleierutdanning og ulike etter- og videreutdanningstilbud for lærere og
helsepersonell og utplassering av studenter i praksis.
Foreliggende rapporten er resultatet av forprosjektet «Fra erfaringsbasert til kunnskaps- og
kompetansebaserte næringer i øyregionen Frøya – Hitra» og utgjør prosjektbeskrivelsen for et 5-årig
prosjekt «Frøya-piloten – utvikling av praksismiljø for innovasjon, FoU og høyere utdanning».
Frøya-piloten er en modell, der en videregående skole i distriktet inngår som navet i et samspill
mellom lokalt/regionalt arbeidsliv og høyere utdanning. Vi vil teste ut hvordan vi kan etablere en
bærekraftig modell som bidrar til å få til et langsiktig samarbeid mellom en videregående skole,
regionalt arbeidsliv, kommune og en høgskole. Hovedaktiviteten er å etablere et praksismiljø for
høgskolens studenter i tilknytning til Frøya videregående skole, Frøya kommune og i samarbeid med
lokalt/regionalt arbeidsliv. Målet med pilotprosjektet er å utvikle en bærekraftig samarbeidsmodell,
der Frøya videregående skole blir en node for utvikling av et regionalt praksismiljø og arena for
kunnskapsutvikling.
I arbeidet med forprosjektet er det gjennomført en workshop med deltakelse fra Frøya videregående
skole, Frøya kommune, regionalt næringsliv og Høgskolen i Sør-Trøndelag. Denne workshopen
dannet grunnlaget for videre arbeid som har resultert i foreliggende prosjektbeskrivelse.
Arbeidet har vært ledet av Ragnhild Nisja, HiST i tett samarbeid med Asgeir Johansen, Frøya
videregående skole, og i tillegg et prosjektteam bestående av Alf Albrigsten, Frøya videregående
skole, Nils V. Juul, Avdeling for teknologi, Matteknologisk utdanning og Gun Svartaas, Avdeling for
lærer- og tolkeutdanning ved HiST.

Trondheim/Frøya, januar 2013

Ragnhild Nisja
Seniorrådgiver
Høgskolen i Sør-Trøndelag
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Asgeir Johansen
Fagansvarlig
Frøya videregående skole
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1. Globale trender
Sett i et globalt perspektiv er sjømatnæringen viktig (FAO – Food and Agriculture Organization of
United Nation) for fremtidig matvareforsyning:
•
•

Befolkningsvekst, underernæring/matvareknapphet, knapphet på dyrkbar arealer og
ferskvann, marine råvarer (helsefremmende), m.v.
Akvakultur har størst potensiale for fremtidig global matforsyning bl.a. i forhold til helse, lavt
energi forbruk og CO2 ekvivalenter pr. kg råstoff.

Verdiskapingen innen fiskeri og fiskeoppdrett har en større % - vis vekst enn øvrig industri (fig 1),
og veksten fram til 2010 har vært høyere enn hva prognoser utarbeidet i 1999 anslo, jfr. fig 2.

Fig 1. Vekst i verdiskaping Kilde: Reve og
Sasson (2012)Et kunnskapsbasert Norge

•

Fig 2. Verdi i form av omsetning Fiskeri og
fiskeoppdrett; prognose fra 1999. Kilde: xxxx

Akvakultur har størst potensiale for fremtidig global matforsyning bl.a. i forhold til helse, lavt
energi forbruk og CO2 ekvivalenter pr. kg råstoff, jfr. Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg
Hansen: Også når det gjelder CO2 avtrykk (”Carbon footprint”) så er oppdrettslaksen en
vinner. Miljøregnskapet viser at en kg norsk laksefilet som blir omsatt i Paris medfører et
utslipp på ca. 2,5 kg CO2-ekvivalenter. Av dette står selve frakten for rundt 0,25 kg. Dette kan
sammenliknes med svin (ca. 6 kg) og storfe (ca. 30 kg), jfr. fig. 3 og 4.
Fig. 3 Fôrutnyttelse i ulike produksjoner
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Fig 4: Utslipp av klimagasser. Kilde: Grønn
hverdag (2012)

•

Norge er en viktig aktør i global sammenheng - både direkte og indirekte - innenfor marin
sektor og har i dag en betydelig eksportrettet aktivitet knyttet til:
• Eksport av sjømat (95 %)
• Eksport av fiskeri – og havbruksteknologi
• Eksport av forvaltningskompetanse
• Eksport av kunnskap
• Etablering av næringsaktivitet i andre land

Norge med sin høyproduktive kyst – og hav områder - har betydelige fremtidige vekstmuligheter
generelt og ikke minst innenfor marine alger og marine ingredienser.
Sett i dette perspektivet vil en peke på at Frøya kommune og regionen har en betydelig eksportrettet
næringsliv, spesielt innenfor marin sektor og avledet virksomhet (havbruks utstyr/- teknologi,
emballasje, brønnfartøyer, servise, m.v.) knyttet opp mot denne sektor. Utvikling av havbruket på
Frøya – Hitra har fra 1970 årene – til tross for betydelige utfordringer – vært fremst i landet. Det
samme gjelder utnyttelse av lite utnyttede marine arter.
Frøya kommune og regionen har et betydelig eksportrettet næringsliv, spesielt innenfor marin sektor
og avledet virksomhet (havbruks utstyr/- teknologi, emballasje, brønnfartøyer, servise, m.v.) knyttet
opp mot denne sektor. Både i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv kan Frøya, Hitra og
omliggende områder karakteriseres slik:
•

•

•

Det er den fremste og mest innovative havbruksregion i Norge (og internasjonalt). Regionen
innehar den mest komplette verdikjede, inklusiv planlagt fôrfabrikk i Bjugn og tungt forsknings –
og utdanningsmiljø i Trondheim og regionen.
Regionen er fremst i landet (også langt fremme i europeisk sammenheng) innenfor utnyttelse av
taskekrabbe, teine fanget sjøkreps og kamskjell. Etter hvert vil antakelig også kongsnegl og ulike
tarearter kunne bli viktige og betydelige ressurser.
Potensialet for fremtidig vekst er betydelig i regionen, men det kreves kunnskap og kompetanse
for å kunne møte utfordringene og mulighetene.
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2. Historisk tilbakeblikk – nasjonalt og regionalt
2.1 Nasjonal verdiskapning

Fig 5: Potensial for marin verdiskapning
Kilde: Rapporten Verdiskapning basert på produktive hav 2050
Totaleksporten av norsk sjømat i 2010 var på 53,8
md.kr, der eksporten av laks og ørret var på 31,4
mrd.kr. Verdiskapinga, produktiviteten,
foredlingsgraden og sysselsettinga i Trøndelag er
og har vært en av de høyeste i landet.

Fig. 6 Mengde og førstehåndsverdi av laks
Norge. Kilde SSB
2.2 Regional verdiskapning
På Frøya og Hitra er det, i motsetning til resten av Norge, en betydelig grad av videreforedling av
produkter, hvor målet på sikt faktisk er å utnytte 100 % av fisken.
Regionen1 har 2,9 % av befolkningen i Sør-Trøndelag og nesten 50 % av eksportverdiskapningen i
Trøndelag, eksklusiv olje og gass! Over tid er det i denne regionen utviklet en samarbeids - og
samhandlingskultur for å kunne gå fra erfarings basert næring, til kunnskapsbasert næring gjennom
systematisk oppbygging av en kunnskaps– og innovasjons-kultur. Av ca. 9000 innbyggere på de to
øyene, er nesten 1000 utenlandskfødte fra over 30 nasjoner!

1

Regionen: Frøya og Hitra kommuner, folketall pr 1.1.2012
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Fig. 7
Kilde: Rapporten
Verdiskapning basert på
produktive hav i 2050.
Det Kongelige Norske
Videnskabers Selskab og
Norges Tekniske
Vitenskapsakademi (2012).

Ambisjonene hos de sentrale næringsutøverne i regionen er å øke produksjonen av laks fra 180.000
tonn pr år i 2010 til opp mot 500.000 tonn i løpet av en 10-årsperiode. Viktige forutsetninger for å nå
disse målene er en systematisk kunnskaps-utvikling kombinert med forsknings- og utviklingsarbeid
for å transformere næringen fra en erfarings basert til en kunnskapsbasert næring.
Når det gjelder tradisjonell fiskeri, ligger regionen langt fremme med fangst/produksjon av bl.a.:
• Taskekrabbe – 60 % av det nasjonale kvantumet - 2011
• Kamskjell – 85 % av det nasjonale kvantumet – 2011
I tillegg er regionen en av de få områder på landsbasis hvor det foregår teine fangst, produksjon og
omsetning av levende sjøkreps. Markedet for kamskjell, sjøkreps og deler av taskekrabbe råstoffet er
internasjonalt og spesielt kamskjell og sjøkreps er høy kost og høyprofilerte produkter som har
oppnådd flere priser både nasjonalt og internasjonalt. Disse produktene sammen med laks har
styrket omdømme og gjort regionen kjent langt utover våre landegrenser og har også synliggjort
regionens mangfold og som et viktig sjømatområde, også for den industrielle delen av sektoren.
Over flere år har en rekke bedrifter fra regionen fått ulike priser på regionalt, nasjonalt og
internasjonalt nivå.
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Regionen Frøya – Hitra har spesielt fra slutten av 1980 – årene vært langt fremme og innenfor
enkelte områder fremst nasjonalt og delvis også internasjonalt i utvikling av:
• Marin næringsmiddelindustri med basis i spesielt laks og taskekrabbe – teknologisk og
volummessig.
• Regionale spesialiteter (eks. kamskjell, sjøkreps, hjerteskjell, m.v.) og matkultur.
• Fra år 2000 og utover gradvis utvikling av den biomarine ingrediensindustrien. Dette gjelder
først og fremst utnyttelse av biprodukter fra lakseproduksjon. Etter hvert ser aktører i
området muligheter for utvikling av marine ressurser ned i næringskjeden for eksempel tare.
Noe avhengig av råstofftype er anvendelsen forskjellig som til energi, kosmetikk, farmasi,
helsekost, konsumprodukter, m.v.

Fig 8: Marin verdiskaping
Kilde: Rapporten Verdiskapning basert på produktive hav 2050
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2.3 Kommunal/regional tilrettelegging
Fra midten av 1960-tallet og fram til 2005 erfarte kommunen en stadig synkende befolkning. Dette
snudde i 2007. Arbeidskraftbehovet som utviklingen i oppdrettsnæringen har generert, og medførte
økt tilflytting til Frøya. Dette er også hovedårsaken til befolkningsveksten de siste årene. Mange av
de som flytter til kommunen, kommer fra andre land i Europa, jfr. Strategisk plan for Frøya
kommune. Frøya og Hitra kommuner har hhv 11,6 % og 12, 5% utenlandsk statsborgere i
befolkningen med 17 og 23 nasjoner representert (pr 1.1.2011). Trondheim har 7,1 %, Sør-Trøndelag
har 6,0 %, som er litt under landsgjennomsnittet på 7,5 %.
Frøya kommune, sammen med Sør-Trøndelag fylkeskommune og andre statlige etater, har på 1980og 1990-tallet lagt ned store investeringer i både fysisk infrastruktur (vannforsyning, næringsarealer,
veg og fastlandsforbindelse etc.) og kompetanseinfrastruktur, for å legge til rette for marin
matvareproduksjon på Frøya/øyregionen.

Fig. 9 Trinnvis infrastrukturbygging på Frøya
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Kunnskap og kompetanse blir stadig viktigere for å utvikle framgangsrike regioner og lokalsamfunn.
Bosetting og næringsutvikling er avhengig av eksterne betingelser (råstoff, infrastruktur, etc) og
tilgang på mennesker med ferdigheter og kompetanse. Et konkurransedyktig arbeidsliv
(primærnæring, industri, og off. institusjoner) er en forutsetning for en positiv utvikling, som i sin tur
gir grunnlag for livskraftige lokalmiljø med skole- og servicetilbud. Dette har både videregående
opplæring og utdanning på høyere nivå plikt til å bidra til. Selv om regionen tilfredsstiller de fleste av
nøkkelkravene til fremtidens norske næringsvirksomhet relatert til naturressurser, menneskelige
ressurser, kompetanse, energi og kapital, er det – for å kunne beholde sin posisjon og for å møte
fremtidige utfordringer (ikke minst internasjonalt) - behov for sterkere fokus på bl.a.:
•
•
•
•

Styrking av kunnskap og kompetanse generelt i befolkningen og i virksomheter (off./privat)
Styrking av rekruttering av personell med nøkkel og spisskompetanse til offentlige og private
virksomheter
Styrking av materiell og immateriell infrastruktur, inklusiv tilflytting for fast bo setting
Styrking av risikovillig kapital til innovasjon og nyskapning
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I NHOs Nærings-NM2 rangerer Frøya kommune som nr. 9 nasjonalt som den beste næringslivskommune, og nr. 3 i Sør-Trøndelag. Når det gjelder NHOs Bærekraftbarometer3, ligger Frøya og Hitra
blant de laveste i fylket på hhv. 22 og 21 rangering, og tilsvarende lavt i den nasjonale rangeringen.
Det er spesielt kompetanseindikatoren som trekker Frøya ned.
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Fig 10: Utdanningsnivå (% av befolkningen over 16 år) på Frøya sammenlignet med fylket og landet
2010. Kilde: SSB/SNP Frøya kommune
Kompetanseutfordringene henger sammen med rekrutteringsutfordringene, både innen privat og
offentlig sektor. For å legge til rette for økt verdiskaping i privat sektor, er Frøya samfunnet avhengig
av en offentlig sektor som møter befolkningens og næringslivets behov for tilpassa og gode
kommunale og statlige servicefunksjoner. Dette betyr at det må legges til rette for et helhetlig tilbud
av kompetanseutvikling som møter behovene til både privat og offentlig virksomhet.
Nybygg for Frøya videregående skole og nytt Kultur- og kompetansesenter er vedtatt etablert og vil
representere det lokale navet for kunnskapsutviklingen i regionen. Nytt bygg vil stå ferdig i løpet av
mai 2014. Sør-Trøndelag fylkeskommune sammen med Frøya kommune og lokalt næringsliv tar nå et
nytt investeringsløft for å legge til rette for økt verdiskaping i regionen.
Frøya videregående skole og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST) inngikk en langsiktig samarbeidsavtale
i januar 2011 der ett av målene er å utvikle og gjennomføre et felles nasjonalt pilotprosjekt med
utgangspunkt i innsatsområdet matteknologi.

2

NHOs Nærings-NM rangerer kommune etter hvor næringslivet gjør det best. Rangeringen er basert på
bedriftenes vekst og lønnsomhet, nyetablering og næringslivets relative størrelse.
http://www.nho.no/kommunekaringer/resultat/?fnr=16&knr=1620&ind=19
3
NHOs Bærekraft-NM gir uttrykk for hvilke områder som har størst lokal vekstkraft og bæreevne. Kommunene
rangeres etter forhold ved arbeidsmarked, demografi, kompetanse, økonomi og bærekraft.
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3. Strategisk forankring
3.1 Nasjonale føringer
Hva er de sentrale føringene for videregående skole fra Kunnskapsdepartementet?
Et sentralt trekk ved læreplanene i Kunnskapsløftet er utvikling av elevenes kompetanse.
Læreplanene er orientert mot hva elevene skal kunne mestre på ulike trinn, med mål for elevenes
kompetanse.
LK06 er innholds orientert i den forstand at kompetansemålene er plassert innenfor rammen av
skolefag og overgripende hovedområder som samlet beskriver hva fagene handler om.
For det lokale arbeidet med læreplanene er det et viktig utgangspunkt at læreplanene er
kompetansebaserte og ikke innholds baserte. Læreplanene inneholder ikke hovedmomenter som
beskriver lærestoff og arbeidsmåter på ulike års trinn slik som i L97 og R94. Derfor er det nødvendig
at læreren med utgangspunkt i læreplanenes kompetansemål velger innhold, aktiviteter og
arbeidsmåter som utvikler elevers kompetanse, det vil si hva de skal mestre.
Et viktig premiss i Kunnskapsløftet er at disse valgene skal tas lokalt av profesjonelle yrkesutøvere
som kjenner lokale forhold og elevene best.
Prosjekt til fordypning er et nytt fag i LK06 som det er gjennomført forskning på.
Fra forskningsrapporten: Fleksibilitet eller faglighet? En studie av faget prosjekt til fordypning i
Kunnskapsløftet
Resultatene fra evalueringen kan oppsummeres med at prosjekt til fordypning gir elevene et bedre
grunnlag for valg av utdanning og yrke, gir motiverte elever og framstår som en viktig arena for å
skaffe læreplass.
På landsbasis gjennomfører de fleste Vg1 elevene prosjekt til fordypning på skolen, enten i
klasserommet eller i skoleverkstedet. I vår region er det mer vanlig at elevene også på vg 1
gjennomfører prosjekt til fordypning i arbeidslivet. På Vg2 brukes arbeidslivet oftere som arena også
på landsbasis, og gjerne over lengre perioder. Elevene opplever at praksisen i arbeidslivet gjør det
lettere å forstå innholdet i skolefagene. De sier også at de blir mer motivert for å jobbe med
skolefagene når de ser hvordan kunnskapen blir brukt i det praktiske arbeidslivet.

Opplæringsloven slår fast at det er kommunen sitt ansvar å oppfylle retten til grunnskoleopplæring
for alle som er bosatt i kommunen. Når det gjelder videregående opplæring, har fylkeskommunen
tilsvarende ansvar for alle som er bosatt i fylkeskommunen (§ 13-1 og § 13-3).
Det presiseres videre i § 13-3 i Opplæringsloven at fylkeskommunen skal planlegge og bygge ut det
videregående opplæringstilbudet med hensyn til blant annet nasjonale mål i tillegg til søkernes
interesse og samfunnets behov for videregående opplæring i alle utdanningsretninger og for ulike
aldersgrupper.
Kunnskapsdepartementet har gjennom St.meld. 44 (2008 – 2009) Utdanningslinja understreket
viktigheten av å sikre relevans inn høyere utdanning og oppfordrer til å legge til rette for økt grad av
at frivillig praksis kan inkluderes inn i utdanningsløpet. Tett og langsiktig samarbeid mellom
utdanning og arbeidsliv er nødvendig for å sikre slik relevans og for å oppnå viktige
kompetansepolitiske målsettinger.
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3.2 Regionale føringer
Regional planstrategi for Sør-Trøndelag 2012 – 2015 (tidligere Fylkesplanen) trekker opp regionens
utfordringer og muligheter, og ut fra dette er det vedtatt hvilke prioriterte temaer som
fylkeskommunen vil følge opp for videre plan og utviklingsprosesser. Følgende områder er prioritert
for både Sør- og Nord-Trøndelag:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Klima som utfordring og mulighet
Energi – produksjon og anvendelse
Forskning og utvikling for verdiskaping i samfunns- og næringsliv
Bruk av naturressurser i et bærekraftig perspektiv
Kommunikasjoner – interne og eksterne forbindelse
En region og lokalsamfunn som, er attraktiv for næringsutvikling og bosetting

Ang. område 3: Trøndelag har en bred FoU-sektor, med en spesiell posisjon innenfor
teknologiområdet, som er sterk også internasjonalt. HiST, NTNU, Dronning Mauds minne og BI har i
2012 vel 30300 studenter. «En viktig utfordring i framtiden blir å få dekket behovet for kvalifisert
arbeidskraft i Trøndelag. Her er et tett samarbeid med utdanningsinstitusjonene svært viktig, for det
første for å sikre at utdanningene gir den kompetansen arbeidsmarkedet har behov for, for det andre
for å koble studentene til regionens arbeidsmarked og næringsliv mens de studerer, og derigjennom
stimulere til at de blir i regionen etter endt utdanning.»
For øvrig er det viktig å følge opp de regionale strategidokumentene som er utarbeidet og/eller vil bli
rullert innen de øvrige prioriterte områdene.
Sør-Trøndelag fylkeskommune følger opp den regionale planstrategien gjennom Strategiplan 201316 og sine årlige budsjetter. I budsjettdokument for 2013 heter det innen temaområdet Arbeidskraft
og regionale tyngdepunkt: «Varierende attraktivitet mellom kommunene som bo- og arbeidssted gir
en ulik vekst. Enkelte kommuner opplever sterk vekst og utfordringer knyttet til dette, mens andre
erfarer en kontinuerlig nedgang i folketallet. Dette er en utfordring som krever en gjennomtenkning i
forhold til virkemiddelbruken. Desentraliserte utdanningstilbud og etablering av nye arbeidsplasser
er viktige virkemidler for å motvirke negative tendenser av ytterligere sentralisering. Dette vil vi følge
opp gjennom et tettere samarbeid med HiST.»
Fylkestinget 30.11.2012 vedtok følgende i forbindelse med behandlingen av strategiplanen
«Regional utvikling
Endelig bruk av regionale utviklingsmidler, herunder definering av innsatsområder, blir behandlet i
egen sak i fylkestinget i desember 2012, i forberedelsene til saken ber fylkestinget om at følgende
vurderes:
•

utredning av ulike former for/organisering av et tettere og mer forutsigbart samarbeid mellom
videregående skole/ressurssentrene, høyere utdanning/forskningsmiljøer, næringsliv og
offentlig sektor for å møte kompetansebehovene i regionen. Aktuelle videregående
skoler/ressurssenter for å prøve ut ulike samarbeidsformer er Frøya, Fosen, Røros»

Sør-Trøndelag fylkeskommune har sammen med Nord-Trøndelag fylkeskommune vedtatt en FoUstrategi for Trøndelag 2012-15.
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Hovedmål for FoU-satsing for Trøndelag:
Forskning, kunnskap og innovasjon skal være en viktig drivkraft for å utvikle
nærings- og samfunnslivet i Trøndelag
Strategier:
Strategi 1
Mobilisere til økt FoU-aktivitet i næringslivet for å styrke langsiktig utvikling
Strategi 2
Mobilisere til økt FoU-aktivitet i offentlig virksomhet
Strategi 3
Utvikle samarbeidet mellom studiestedene og næring/samfunnsliv for å gjøre
bedre bruk av studentenes kompetanse
Strategi 4
Tilpasse og synliggjøre virkemidlene og bruke dem målrettet i næringsliv og
offentlig virksomhet
Strategi 5
Bidra til at de regionale FoU-miljøene dekker regionens kompetanse- og
utviklingsbehov
Strategi 6
Utvikle Trøndelag som ”levende laboratorium” for å øke de regionale effektene
av FoU-miljøene i regionen

3.3 Kommunale føringer
Frøya kommune vedtok våren 2012 strategisk næringsplan for Frøya 2012-2016.
Overordna målsetting:
Best på verdiskaping sør for 71° N!
- videreutvikle eksisterende og utvikle nytt
Delmål 1: Utnytte Frøya’s fortrinn
Delmål 2: Internasjonalt ledende på havbruk og deler av fiskeri
Delmål 3: Tilgang på tilstrekkelig arbeidskraft og riktig kompetanse
Delmål 4: Attraktive og konkurransedyktige rammevilkår
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3.4 Lokal forankring - workshop februar 2012
Vinteren 2012 ble det gjennomført en workshop med deltakere fra regionens næringsliv, Frøya
kommune, Frøya videregående skole og HiST med til sammen 29 deltakere.
Hensikten og målet med workshopen var:
•
•
•

•

Utvikle grunnlaget for utforming av et tverrfaglig nasjonalt pilotprosjekt mellom HiST, Frøya
kommune, Frøya Næringsforening og Frøya vgs
Pilotprosjektet som et ledd i utvikling av Frøya samfunnet (næringslivet, kommunen og Frøya
vgs.) som hovedsamarbeidspartner for HiST
Utfordringer med utforming av et prosjekt av nasjonal karakter blir ofte vurdert ut fra om
andre har gjort dette tidligere og hvor innovativt opplegget er. Her vil valg av hovedtemaer
(hovedarbeidspakker) med underpunkter og begrunnelse være avgjørende.
Workshopen må ta en grundig diskusjon ut fra foreliggende materiale og nye momenter som
kommer frem på seminaret om hva som bør forsterkes, forkastes og fornyes.

Det ble jobbet i fire arbeidssesjoner; næringslivstiltak, livslang læring/13-årige utdanningsløpet,
Utvikling av nye pedagogiske metoder med fokus på kobling teknologi – pedagogikk og Etter- og
videreutdanning med følgende problemstillinger:
•
•
•
•

Hva er fremtidsbildet for Frøya/øysamfunnet om 5 år (kort sikt) og 10-15 år
Utfordringer for å nå fremtidsbildet
Muligheter og aktuelle tiltak
Målgruppe

Oppsummering fra workshopen følger i eget vedlegg.
Tilbakemeldingene (resultatene) fra workshopen og videreutvikling av disse, holdt opp mot strategisk
næringsplan for Frøya 2012-2016 og FoU-strategi for Trøndelag 2012-15, danner grunnlaget for
utviklingen av pilotprosjekt. Det er spesielt strategi 3 i Frøyas strategiske næringsplan og strategi 3 og
strategi 6 i Trøndelag FoU-strategi som utgjør den strategiske retningen i det videre arbeidet.
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7. Pågående prosjekter ved Frøya videregående skole og Frøya kommune
I de senere år er det gjennomført en rekke tiltak for bl.a. å øke rekrutteringen, vitalisere
undervisningen, redusere frafallet, for bedre å tilpasse næringslivets behov, m.v.. I sammenheng med
styrking av Frøya vgs generelt og marin utdanning inklusiv TIP og Matfag spesielt, kan følgende
trekkes frem:
• Nytt kombinert undervisningsfartøy av katamarantype for havbruk/fiskeri vil bli levert ultimo
april 2013.
• Newton Marin Rom – samarbeid mellom Sistranda skole og Frøya vgs.. Start august 2012
med modul for 6. klassetrinn. Frøya vgs deltar også i utviklingen av 4 nye marine moduler
gjennom marint forum i First Scandinavia, der Frøya vgs har fått ansvar for utvikling av en
modul i samarbeid med bla NVH.
• Frøya vgs. har undervisningstillatelse (lakseoppdrett, matfisk) som drives i samarbeid med
næringsaktører i regionen.
• Frøya vgs har foreløpig inngått intensjons-/partnerskaps-/samarbeidsavtaler med HI, HiST,
NTNU, VI, NVH og UiN 4. Disse avtalene er nå under konkretisering og oppfølging og omfatter
forskningstiltak, rekruttering til høyskole/universitet, innovasjon, etter– og videre utdanning,
m.v.
• Frøya vgs har videre avtale og/eller samarbeid med næringsaktører, Havbrukstjenesten,
AkvaARENA, NSL5 og etter hvert også med ACE6.
• Styrking av settefiskfaglig undervisningsopplegg. Planer om anskaffelse av mini–anlegg
(resirkulering) i samarbeid med næringsaktører og NTNU.
• Blått Kompetansesenter – under vurdering og behandling i Sør-Trøndelag fylkeskommune.
Fylkesutvalget behandlet Blått kompetansesenter (FU-sak 321/12) den 20.11.2012 og stiller
seg positive til ideen om å få etablert et «Blått kompetansesenter» på Frøya, og har gitt
utredningsarbeidet prioritet. Sammen med føringer for arbeidet, er det bevilget 500 000 kr til
disposisjon for prosjekt-organisasjonen som etableres. Sentret vil direkte og indirekte få
betydning for operasjonalisering av flere tiltak i arbeidspakkene i pilotprosjektet.

•

Det arbeides videre med å få etablert en landslinje for akvakultur på vg 2 nivå i tillegg til de
allerede etablerte fylkeskommunale tilbud.

I tillegg:
• Det nye Kultur – og Kompetansesentret som er planlagt åpnet 17. mai 2014 vil bli et
høyteknologisk interaktivt senter som også vil kunne få stor betydning for formidling og
undervisning ved Frøya vgs.
• Planlagte aktiviteter og attraksjoner i NTNUs KOMOPP7 prosjekt vil også kunne
implementeres i undervisningen både innenfor natur og realfag, samfunnsfag, m.v. ved Frøya
vgs.
• Planer om etablering av praktisktrettet sjømatakademi koblet opp mot matfaglig utdanning
ved Frøya vgs.
4

HI: Havforskningsinstituttet; VI: Veterinærinstituttet; NVH: Norges veterinærhøgskole,
UiN: Universitetet i Nordland
5
NSL: Norske Sjømatbedrifters Landsforening
6
ACE: Aqua Culture Engineering; http://www.aceaquaculture.com/
7
NTNUs KOMOPP: Kompetanse – og Opplevelsessenter for Frøya/Froan – inklusiv bruk/vern
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8. Plattform for pilotprosjektet
Trondheims posisjon som studieby og teknologisk tyngdepunkt gir et konkurransefortrinn for
Trøndelag når det gjelder tilrettelegging for bærekraftig utvikling og framtidig verdiskaping.
Utfordringen er å etablere bærekraftige samarbeidsmodeller som legger til rette for at hele fylket
kan trekke veksler på utdannings- og FOU-miljøet i Trondheim, også for regionalt arbeidsliv som
ligger 1-3 timers reiseavstand fra Trondheim. Den desentraliserte strukturen på de videregående
skolene er et godt utgangspunkt for å beholde og utvikle kompetansearbeidsplasser i distriktene, og
vil være viktige aktører i forbindelse med å etablere samarbeidsmodeller mellom lokalt/regionalt
arbeidsliv og høgskole/universitetsmiljøet i Trondheim.
Frøya videregående skole har et tett samarbeid med både lokalt-globalt næringsliv, forsknings – og
utdanningsinstitusjoner og offentlig arbeidsliv, og inngår i lokalsamfunnet som en aktiv regional
kunnskaps- og utviklingsaktør.
Trippel-helix-modellen ble introdusert for ca. 20 år
siden, og er nå en godt kjent og brukt modell for å
illustrere samarbeidet mellom arbeidsliv, FoU-miljøer
og myndigheter.
De siste årene har begrepet kunnskapstrianglet8
arbeidet seg inn for å illustrere at forskning,
utdanning og innovasjon bør ses i sammenheng.
Utdanning, forskning og innovasjon gis ofte
oppmerksomhet hver for seg. I europeisk
forskningspolitikk, ikke minst i flere nordiske land,
legges det nå økende vekt på samspill og grenseflater mellom disse områdene. Om man kan få disse
til å spille godt sammen gjennom en systematisk og kontinuerlig interaksjon, skapes en merverdi
både i kunnskapsproduksjonen og i UH-sektorens samspill med samfunn og næringsliv. En utfordring
med kunnskapstrianglet er at formidlingens rolle, dvs. samarbeidet mellom høyere utdanning og
arbeidslivet, ikke blir synlig i en slik modell. Formidling er avgjørende for å kommunisere innsikter,
arbeidsmåter og holdninger ut av spesialiserte forskningsfelt og inn mot praktisk bruk. At formidling
og kommunikasjon i og mellom
kunnskapsinstitusjonene og med resten av
samfunnet tas med i beskrivelsen av
«kunnskapskretsløpet» er derfor helt sentralt, også
for å forstå og videreutvikle gode mekanismer for
innovasjon. For å få fram viktigheten av formidling
og god og gjensidig kommunikasjon med omverden
og institusjonene, er kunnskapspyramiden9 en
videreutvikling og tydeliggjøring av
kunnskapstriangelet.

8

For en nærmere redegjørelse for begrepet kunnskapstrianglet, se f.eks. Kunnskapstriangeln i Norden TemaNord
2011:554, Nordisk Ministerråd 2011 og Peter Maassen og Bjørn Stensaker; ”The knowledge triangle, European higher
education policy logics and policy implications”, i Higer Education, 61:757-769, 2011.
9
Utkast til policynotat fra Universitets- og høgskolerådet: EUREKA Om innovasjon i UH-sektorens kunnskapskretsløp,
nov. 12.
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Samhandling er viktig på alle arenaer i samfunnet vårt, og – ikke mist - mellom dem!
Det er nettopp gjennomført et forskningsprosjekt ved Østfoldforskning, doktorgradsavhandlingen til
Synnøve Rubach10, der tittelen på avhandlingen var: «Company Learning in a Network: A Dual
Organization-Development (OD) Process». Her skisseres hva som fremmer nettverk – hvordan få noe
igjen fra et nettverk?
Noen av suksesskriterier som fremmer nettverk er:
•
•

Ha overlappende problemstillinger mellom det som medlemsbedriftene/organisasjonene og
nettverket er opptatt av.
Broen mellom bedrift og nettverk må brukes!

En felles arena for alle medlemmene er viktig for å lage et sterkt overordnet nettverk (hvor man kan
ha foredrag, felles diskusjoner, koordinering av total aktivitet etc.)
Frøya videregående skole – kort beskrivelse
Frøya videregående skole som ble etablert i 1970 årene har i dag følgende tilbud:
Studiespesialisering
Restaurant- og matfag
Vg1 – Vg2 – Vg 3 Studiespesialisering med
Vg1 Restaurant- og matfag
programområdene realfag og språk, samfunn og økonomi. Vg2 Matfag
Vg2 Kokk og servitørfag
Vg3 Påbygging til generell studiekompetanse
Naturbruk
Teknikk og industriell produksjon
Vg1 Naturbruk
Vg1 Teknikk og industriell produksjon
Vg2 Akvakultur
Vg2 Maritime fag
Vg2 Fiske og fangst
Vg2 Industriteknologi
Skolen har undervisningstillatelse for havbruk (driftes i
samarbeid med næringsaktører) og får nytt
undervisningsfartøy kombinert fiskeri/havbruk –
katamarantype fra våren 2013,
Frøya vgs. har i skoleåret 2012/2013 om lag 200 elever totalt.
HiST – kort beskrivelse
Høgskolen i Sør-Trøndelag er en av de største utdanningsinstitusjonene i landet, og har utdanninger
som ble etablert allerede i 1870. HiST skal bidra til å dekke samfunnets framtidige kompetansebehov.
HiST skal prioritere forsknings – og utviklingsarbeid som styrker yrkesutøvelsen og fremmer utvikling
og nyskaping i privat og offentlig sektor. HiST skal være en sentral samarbeidspartner innen
utdanning, FoU og formidling. HiST skal se det som sin oppgave å bidra til nyskaping og regional
utvikling innenfor privat og offentlig sektor. Kompetansebidraget skal ha internasjonal kvalitet.
HiST tilbyr i hovedsak bachelorutdanninger, ca 30 ulike bachelorprogram fordelt på seks
fagavdelinger, samt etter- og videreutdanningstilbud og et økende antall mastergradsutdanninger
innen de profesjonene vi har bachelorutdanninger.
Avdeling for helse- og sosialfag
Avdeling for sykepleierutdanning
Avdeling for informatikk og elæring
Avdeling for teknologi
Avdeling for lærer og tolkeutdanning
Avdeling Trondheim økonomiske høgskole
HiST har vel 8100 studenter i studieåret 2012/13.
10

Det nye kunnskaps-samfunnet Suksess i nettverk krever mer enn prat; Mandagmorgen; nr.4 – 30. januar
2012
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9. 5-årig nasjonalt pilotprosjekt
For å møte utfordringene knyttet til kompetanseutvikling og styrking av bærekraftig nærings- og
samfunnsliv, vil man utvikle et samarbeid mellom lokale krefter og regionens høgskole, HiST.
Frøya-piloten er en modell der en videregående skole i distriktet inngår som navet i et samspill
mellom lokalt/regionalt arbeidsliv og høyere utdanning. Vi vil teste ut hvordan vi kan etablere en
bærekraftig modell som bidrar til å få til et langsiktig samarbeid mellom regionalt arbeidsliv og en
høgskole. Hovedaktiviteten er å etablere et praksismiljø for høgskolens studenter i tilknytning til
Frøya videregående skole og i samarbeid med lokalt/regionalt arbeidsliv.
Målet med pilotprosjektet er å utvikle en bærekraftig samarbeidsmodell der Frøya videregående
skole blir en node for utvikling av et regionalt praksismiljø og arena for kunnskapsutvikling.
Det vil være viktig å utvikle en mellomroms kompetansekultur der en opparbeider
handlingskompetanse til å se problemene, mulighetene og skape løsninger, og evaluere tiltak med
utgangspunkt i arbeidsreglen at tiltaket kan forsterkes, forkastes eller fornyes.
Gjennom pilotprosjektet vil en etablere og utvikle en systematisk samarbeidsform som har som mål å
være bærekraftig etter at pilotprosjektet er gjennomført.
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Prosjektets overordna mål er økt innovasjon11 og verdiskaping12 (økonomisk og
samfunnsøkonomisk) i øyregionen.
Hovedstrategiene er:
1. Å etablere og utvikle senter for livslang læring
2. Å utvikle et praksismiljø for innovasjon, FoU og høyere utdanning

Gjennomgående strategier:
Internasjonalisering, integrering/involvering og rekruttering
Forskning og utvikling / Innovasjon og entreprenørskap
Etter og videreutdanning/desentralisert høgskoleutdanning

Næringsliv
forskning, utvikling og
innovasjon, evu

Hovedpilarer (arbeidspakker):
Senter for livslang læring Offentlig virksomhet
Inkl. 13-årig integrert
Helse- og omsorg
utdanningsløp
(Samhandlingsreformen),
utdanning, teknisk mv.

Hovedstrategi 1: Etablering og utvikling av Senter for livslang læring
For å opprettholde, styrke og videreutvikle regionens konkurransekraft (offentlig – og privat sektor) i
en globalisert verden er det nødvendig:
•
•
•

Å skape lokalt/regionalt forankrede læreprosesser for hele livsløpet
Å opparbeide unik kunnskap og kompetanse lokalt/regionalt
Å knytte seg til eksterne kunnskapsmiljøer som stimulerer til utvikling og innovasjon

En viktig del av samfunnsrollen til utdanningsinstitusjonene er høyere utdanning som gjøres
tilgjengelig utover de ordinære, campusbaserte grunnutdanningene. En universitet- og
høyskolesektor som tilrettelegger for livslang læring, tar høyde for at høyere utdanning ikke bare er
noe som skjer i en avgrenset periode i tidlig voksenliv, når man har mulighet til å tilbringe
mesteparten av sin tid ved et lærested (uten for mange forpliktelser). Utgangspunktet er snarere at
høyere utdanning er aktuelt gjennom livsløpet, uavhengig av alder, bosted og livssituasjon.
Ansattes kompetanse er en av de viktigste innsatsfaktorene i kunnskapssamfunnet. For at både
privat og offentlig arbeidsliv skal gjøres enda mer attraktiv og robust, må det opprettes gode
strukturer for kunnskaps- og kompetanseutvikling. Målet er at alle skal ha mulighet til å tilegne seg
ny kunnskap og utvikle evnene sine gjennom hele livet, og at dette bidrar både til å øke den enkeltes
livskvalitet, samtidig som det vil gi en større verdiskaping og fleksibilitet i arbeidslivet. Næringslivet
på Frøya/øyregionen er tydelig på at kvalifisert arbeidskraft er en av de viktigste innsatsfaktorene for
å nå målet om økt innovasjon og verdiskaping. I den forbindelse er det viktig at de som
representerer den stabile arbeidskraften får mulighet til å videreutvikle kompetanse som
næringslivet etterspør.

11

Innovasjon: def.: Innovasjon defineres som et nytt produkt, tjeneste, prosess eller
organisasjonsform som skaper økonomisk eller annen verdiskapning. Kilde: Nordisk
innovasjonssenter
12

Verdiskaping: både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk
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Parallelt med målrettet kompetanseutvikling er det viktig med videreutvikling av fysisk og sosial
infrastruktur inkl. omdømmebygging, slik at en får tilflytting og tilbakeflytting, og at tilflyttet
arbeidstakere slår seg ned på Frøya/øyregionen og blir boende.
Som et ledd i å gjøre regionen
konkurransedyktig (også
internasjonalt) og for å styrke
rekruttering, vil det være behov
for utvikling og høyning av
kunnskap og kompetanse både
innenfor næringslivet, offentlig
og halvoffentlig virksomhet og
innenfor frivillig sektor. Et
systematisk opplegg og arbeid
med kunnskapsutvikling
gjennom hele livsløpet vil kunne
bidra til at regionen øker
innovasjonsgraden og blir mer
robust til å møte fremtidige
utfordringer. Et senter for
Livslang Læring integrert i de
øvrige planene for det nye kultur- og kompetansesenteret på Frøya med omliggende fasiliteter vil
kunne danne en god og rasjonell ramme for prosjektet.
Hovedstrategi 2: Utvikling av praksismiljø for innovasjon, FoU og høyere utdanning
For å utvikle en kultur for kunnskaps- og kompetanseutvikling er den andre hovedstrategien å legge
til rette for «mottaksapparat» for studenter på Frøya, motivere for å ta imot studenter i praksis
(hovedsakelig innen helse- og sosialutdanningene og lærerutdanningene) og legge til rette for at
studenter kan ta sine bachelor- og masteroppgaver i samarbeid med både privat næringsliv og
offentlig virksomheter, og se gevinsten i samarbeidet gjennom studenters praksis.
Motivering for økt praksis /gjennomføring av oppgaver på Frøya og utvikling av evnen til å se
gevinsten i samarbeidet krever også intern jobbing ved HiSTs ulike fagmiljøer, praktisk bistand mht.
etablere nye kontakter, skaffe økonomiske ressurser (reise/opphold) etc.
Utvikling av et praksismiljø for studenter på Frøya betinger at det skal bli
•
•
•
•
•

enkelt for HiST-studenter å gjennomføre obligatorisk praksis, bachelor- og masteroppgaver
ved bedrifter og offentlig etater på Frøya/øyregionen
enkelt for studenter å bo i kortere perioder; tilgjengelighet mht hybler og sosialt miljø på
«kveldstid»
enkelt å opprette kontakt mellom bedrift, offentlig virksomhet og veiledere
enkelt for kontaktpersonene/praksisveiledere i bedrift/offentlig virksomhet å holde kontakt
med FoU-miljøene, ta i mot studenter
enkelt med sømløs overgang mellom grunnskole og videregående skole, og mellom
videregående skole og HiST/høyere utdanning.
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Gevinster:
•
•
•
•
•

studenter får innsikt i interessante og utfordrende arbeidsmiljøer i distriktet
ungdom fra Frøya/øyregionen får bedre innsikt og kjennskap til aktuelle utdanningstilbud
som lokalt arbeidsliv etterspør
enklere å rekruttere kvalifisert arbeidskraft til øyregionen på sikt
bedrifter får gjennomført små og store FoU-oppgaver
dialog mellom bedrift/offentlig virksomhet og faglærer senker terskelen for videre samarbeid
om FOU-prosjekter, avdekke behov for etter- og videreutdanning ved at faglærer ved HiST,
Frøya videregående skole og praksisveiledere jobber sammen.

Arbeidspakker
Ut fra innspillene fra workshopen og bearbeiding av disse har vi gruppert aktuelle tiltak inn tre
arbeidspakker: Næringsliv; 13-årig integrert utdanningsløp (evt. Senter for livslang læring inkl. 13-årig
integrert utdanningsløp) og Offentlig virksomhet. Under disse arbeidspakkene er det allerede og vil
bli satt i gang ulike tiltak i tråd med overordna mål og hovedstrategier, jfr kap. 10.
Oppsummering
Oppsummert vil Frøya-piloten teste ut en ny samarbeidsform for innovasjon, kunnskapsutveksling og
– utvikling mellom Frøya kommune/øy-samfunnet – Frøya videregående skole, HiST og næringslivet,
der utvikling av et praksismiljø for høyere utdanning knyttet til en videregående skole i distriktet står
sentralt.
Frøya vgs. vil da utvikles til å bli det regionale kunnskapsnavet mellom lokalt/regionalt næringsliv og
høyere utdanning og forskning.
Hva er det unike som gjør dette til et nasjonalt pilotprosjekt?
-

-

Lokalt næringsliv (næringsklynge) med globalt marked som stiller krav til offentlig sektor i
forhold til kultur, utdanning, helsetilbud etc, og som samtidig vil bidra til å oppgradere
offentlig tjenesteutvikling; jfr. sponsing av Kultur- og kompetansesenteret på Sistranda
Kommune, fylkeskommune (Frøya vgs) og staten (HiST) samarbeider
Frøya vgs node i et kunnskaps nav; samarbeider med både HiST, NTNU, HI, VI, NVH, m.fl. og
lokalt/regionalt næringsliv / offentlige virksomheter
Geografisk avstand – Frøya – Trondheim, min. 2,5 timers reisetid en veg
Uttesting av en regional FoU-strategi
Satsing på kompetanseutvikling både i offentlig og privat sektor; erkjennelsen av en gjensidig
avhengighet for å videreutvikle Frøya samfunnet
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10. Arbeidspakker
I tillegg til utvikling av hovedstrategiene er det et mål å utvikle konkrete tiltak definert ut fra
lokale/regionale behov, søke disse finansiert via egne eller ordinære virkemidler og gjennomføre
tiltakene, tiltak som er i tråd med hovedmålet og hovedstrategiene. Som et resultat av allerede
inngått samarbeidsavtale, er det igangsatt en del enkeltprosjekter allerede. Andre tiltak er foreslått
satt i gang, og en forventer at nye tiltak vil bli etablert som resultat av arbeidet med pilotprosjektet.

Figur 15: Pilotprosjektet vil fungere som et paraplyprosjekt for ulike tiltak i tråd med overordna mål og
hovedstrategier.
«Paraplyprosjekt»
Handlingsberedskap og handlingsrom for å gjennomføre prosjekter/forsøk,
utvikle nye prosjekter, bruke det regionale handlingsrommet ved å utnytte ulike tilgjengelige virkemidler

Etablering av Senter for livslang læring
Utvikling av praksismiljø for høgere utdanning
Internasjonalisering, integrering/involvering og rekruttering
Forskning og utvikling / Innovasjon og entreprenørskap
Etter og videreutdanning/desentralisert høgskoleutdanning

Næringsliv
Forskning, utvikling og innovasjon,
evu

13-årig integrert
utdanningsløp

Offentlig virksomhet
Helse- og omsorgssektoren
(Samhandlingsreformen),
utdanning, teknisk mv.
Forskning, utvikling og
innovasjon, evu

Alle tiltakene som settes i gang skal utvikle prosjektbeskrivelse etter følgende mal:

Mal for beskrivelse av tiltakene:
Ansvar for tiltaket:
Samarbeidspartnere:
Utfordringer tiltaket skal møte:
Målgruppe:
Aktiviteter:
Effekt – og resultatmål:
Budsjett:
Plan for formidling/rapportering, oppfølging og integrering av resultatene
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10.1

Arbeidspakke 1:
Næringsliv -kunnskapsutvikling og – utveksling med utgangspunkt i forskning,
utvikling og innovasjon

Tiltak 1.1:

Utvikling av praksisretta matsenter/matakademi, primært mot sjømat –
forstudie/forprosjekt
Ansvar for tiltaket: Sør – Trøndelag Fylkeskommune v/Frøya videregående skole i
samarbeid med forsknings – og utdanningsmiljøet i Trondheim
Problemstillinger og utfordringer for et praksisrettet matakademi vil omfatte
følgende:
i. Marin næringsmiddel – og ingrediensindustri
ii. Regionale spesialiteter – små og mellomstore matproduserende bedrifter
innenfor blå og grønn sektor
iii. Matkultur – kystkultur, historie og tradisjon
Hensikten er å øke og styrke kunnskap, rekruttering, omdømme, image og renomê,
spesielt innenfor sjømatsektoren.
Forprosjektet/forstudien vil bl.a. omfatte opplegg, innhold, nivå og profil, aktiviteter,
samarbeidspartnere (næringsliv, forsknings – og utdanningsinstitusjoner, kokkelaug,
støtteapparat, m.fl.), organisering, økonomi. Arbeidet må sees i sammenheng med
fylkeskommunens vedtak om å utrede «Blått Kompetansesenter» på Frøya. Det er
her viktig at en drar veksler på både næringslivets og utdannings- og
forskningsmiljøenes internasjonale nettverk.
Dette tiltaket sees også i sammenheng med prosjektet Blått kompetansesenter.

Tiltak 1.2:

MAT-kompetanse-rekrutteringsprosjektet i Sør-Trøndelag
Ansvar for tiltaket: HiST, egen prosjektbeskrivelse foreligger.
Partnerskapet er: Frøya, Byåsen, Skjetlein og Strinda videregående skole,
Opplæringskontoret for mat- og servicefag, Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS,
næringsliv, og i samarbeid nasjonale aktører/samarbeidspartnere; Renate-senteret,
FEED, Sett Sjøbein og Velg Landbruk.
Prosjektet vil fokusere på tiltak som integrerer undervisning, næring og forskning,
blant annet gjennom fysiske møtepunkter mellom disse aktørgruppene.
Kombinasjonen av fag, mat og opplevelse vil bli vektlagt ved slike tiltak. Prosjektet vil
derfor fokusere på to hovedinnretninger:
•
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Øke rekruttering inn til matrelaterte utdanninger:
- fra ungdomsskoler til yrkesfaglig i videregående utdanning
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•

- fra studiespesialisering og yrkesfaglig utdanning i videregående utdanning
til høgskole/universitet
Bidra til at elevene og studentene fullfører påbegynt utdannelse

Det er viktig med god gjennomføring av prosjektet på Frøya selv om
rekrutteringssituasjonen for Frøya videregående skole i 2012 er god. Prosjektet er et
direkte resultat av inngått samarbeidsavtale Frøya vgs og HiST.
Forprosjektet er gjennomført og prosjektets første år er finansiert. Det er et mål å
utvide prosjektperioden til 5 år.

Tiltak 1.3:

Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft som grunnlag for bosetting og
næringsutvikling – «inkluderingsprosjektet»
Ansvar for tiltaket: Kysten er klar
Partnerskapet er Kysten er klar v/Sør-Trøndelag fylkeskommune, kommunene Frøya
(vertskommune), Hitra kommune, Hemne, Bjugn og Ørland.
Hovedmålsettingen for prosjektet er å utvikle en ”beste praksis” for rekruttering,
mottak, oppfølging og integrering av arbeidstakere til distriktskommuner. Dette
innebærer uttesting av ulike metoder og verktøy under ulike forhold og
rammebetingelser. Disse skal beskrives gjennom «roadmaps» eller manualer som
presenteres metoder, prosedyrer og verktøy.
HiST v/sosionomutdanningen er ansvarlig for en avgrenset del av
kartleggingsarbeidet som omhandler arbeidsliv, bosetting, oppfølging og integrering
sett fra arbeidsinnvandrerne / flyktningenes perspektiv.
Egen prosjektbeskrivelse foreligger. Prosjektet er finansiert av KRD, Sør-Trøndelag
fylkeskommune og de involverte kommunene.

Tiltak 1.4:

Utvikling av høgskolestudium/EVU-tilbud ut fra behov i privat og offentlig
arbeidsliv. Behovsavklaringer og eventuelle påfølgende utvikling av tilbud i
samarbeid mellom Frøya vgs. og HiST. Følgende er konkrete tilbud, som ønskes
utredet med tanke på iverksetting:
a) 60 studiepoengs høgskolestudium for mellomledere i matindustrien
Ansvar for tiltaket: HiST i samarbeid med Frøya vgs..
b) Fleksibel praktisk pedagogisk utdanning (PPU) og instruktørutdanning for
lærere ved Frøya vgs. og mellomledere ved bedrifter på blå sektor.
Prioriteres for oppstart høsten 2013.

Ansvar for tiltaket: NTNU Program for Lærerutdanning (PLU) i samarbeid med
Frøya vgs. HiST bidrar om/når PLU/Frøya vurderer det ønskelig.
c) Yrkesfaglærerutdanning i naturbruk. En slik yrkesfaglærerutdanning
eksisterer ikke i dag.

Ansvar for tiltaket: NTNU Program for Lærerutdanning (PLU) og HiST i samarbeid
med Frøya vgs. og andre aktører
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Tiltak 1.5:

Studieturer, bachelor og masteroppgaver, FoU-prosjekter, hospitering

Ansvar for tiltakene: HiST
Gjennomføre studierelaterte aktiviteter i samarbeid med næringsliv og offentlig sektor.
Vi ser allerede nå at det som en funksjon av allerede inngått samarbeidsavtale at der
er en økt aktivitet mht. studieturer og oppgaver i næringslivet til Frøya/Hitra. For å få
økt omfanget vil utvikling av praksismiljø være avgjørende.
Tiltak 1.6:

Entreprenørskapsprosjekt; vgs. - næringsliv – LEN – HiST
Ansvar for tiltaket: Leiv Eiriksson Nyskaping (LEN)
Samarbeidspartnere: Lokalt næringsliv, Frøya vgs og HiST.
Utfordringer tiltaket skal møte: En betydelig andel gründere og SMB’er mangler
grunnleggende kunnskap innen forretningsutvikling. I tillegg opplever mange det som
vanskelig og omstendelig å anvende tilegnet kunnskap for å løse konkrete utfordringer
i egen bedrift. Dette er viktige årsaker til at mange gründere feiler de første årene, og
at SMB’er ikke klarer å skape vekts over flere år.
Tiltaket skal gi gründere og SMB’er opplæring i tema innen forretningsutvikling,
herunder forretningsplanlegging, salg & markedsføring, økonomistyring,
innovasjonsarbeid, internasjonalisering og finansiering. Videre skal utvalgte gründere
og SMB’er følges opp en-til-en gjennom et mentorprogram, der de kobles opp mot
erfarne bedriftsrådgivere for å jobbe målrettet for å løse definerte utfordringer bedriften
står ovenfor.
Lærere fra Frøya vgs vil følge kursing og oppfølging slik at de kan overføre kunnskap
og arbeidsmodeller til elever ved skolen. Studenter ved HIST skal kobles opp mot
gründere og SMB’er med målsetning om at studentene skal kunne benytte konkrete
utfordringer i næringslivet i studentoppgaver.
Målgruppe: Gründere og SMB’er
Aktiviteter: Aktivitetene i tiltaket deles i tre hoveddeler:
1. Kursvirksomhet
2. Mentorprogram
3. Inkubatorprogram
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10.2

Arbeidspakke 2: Utvikling og etablering av senter for livslang læring

Tiltak 2.1:

Livslang Læring
Ansvar for tiltaket: Frøya kommune og Frøya videregående skole
Pilotprosjektet vil bli fundamentert på Livslang læring som en strukturell og faglig
plattform. For å opprettholde, styrke og videreutvikle regionens konkurransekraft
(offentlig – og privat sektor) i en globalisert verden er det nødvendig:
•
•
•

å skape lokalt/regionalt forankrede læreprosesser for hele livsløpet
å opparbeide unik kunnskap og kompetanse lokalt/regionalt
å knytte seg til eksterne kunnskapsmiljøer som stimulerer til utvikling og
innovasjon

Som et ledd i å gjøre regionen konkurransedyktig (også internasjonalt) og for å styrke
rekruttering, vil det være behov for utvikling og høyning av kunnskap og kompetanse
både innenfor næringslivet, offentlig og halvoffentlig virksomhet og innenfor frivillig
sektor. Et systematisk opplegg og arbeid med kunnskapsutvikling gjennom hele livsløpet
vil kunne bidra til at regionen øker innovasjonsgraden og blir mer robust til å møte
fremtidige utfordringer. Et senter for Livslang Læring integrert i de øvrige planene for det
nye senteret med omliggende fasiliteter vil kunne danne en god og rasjonell ramme for
prosjektet. I første fase er det behov for:
•
•

Å utarbeide en strukturell og faglig plattform for et kystens senter for livslang læring for
Frøya-samfunnet/øyregionen.
Å utarbeide søknadsgrunnlaget for et 5-årig pilotprosjekt «Integrert 13-årig utdanningsløp
innenfor en ramme av livslang læring»

Tiltak 2.2: Gjennomføre piloten 13-årig integrert utdanningsløp inkl. følgeevaluering
som følge av tiltak 2.1
Hensikten med piloten er
•

•
•
•

•
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å synliggjøre og videreutvikle helheten i grunnutdanningen og sammenhengen
mellom de ulike nivåene i grunnskolen og mellom grunnskole og videregående
opplæring
prøve ut nye samarbeids- og samhandlingsformer for økt læring, innovasjon,
kunnskapsutveksling og – utvikling
utvide områdene for felles utnyttelse av tilgjengelige ressurser i de to skoleslagene
få til en tettere oppfølging av den enkelte elev gjennom hele grunnopplæringen med
tanke på blant annet lokale læreplaner fra 1. til og med 11./12./13. trinn, tilpasset
opplæring gjennom hele skoleløpet, veivalget videre og forebygging av frafall i
videregående opplæring
utvikle en modell for et 13-årig integrert utdanningsløp som har overføringsverdi til
andre lokalsamfunn
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Med utgangspunkt i de rammer for piloten som gis av Kunnskapsdepartementet, vil det
bli utarbeidet en prosjektplan som konkretiserer og operasjonaliserer de overordnete
målsettingene.
Gjennomføringen av piloten evalueres fortløpende av relevante fagmiljø ved avdeling for
lærer- og tolkeutdanning ved HiST. I den grad det er mulig vil også praksisstudenter fra
lærerutdanningen trekkes inn i dette arbeidet gjennom sine praksisperioder på Sistranda
skole eller i tilknytning til arbeid med bacheloroppgaven.
Følgeevalueringen søkes finansiert som del av piloten.
Både i tilknytning til gjennomføring av piloten og i følgeevalueringen av den, vil det være
naturlig å være i dialog med Longyearbyen lokalstyre og Longyearbyen skole, da
Longyearbyen skole i dag på noen områder ivaretar og har erfaring med et 13-årig
integrert utdanningsløp gjennom blant annet felles skoleeier for begge skoleslag, felles
budsjett for grunn- og videregående skole, felles skolebygg, felles aktiviteter på tvers av
skoleslagene og felles bruk av lærere i noen grad.
I tillegg er det naturlig med en slik kontakt da det er flere likhetspunktet mellom Frøya
samfunnet og samfunnet på Svalbard som er interessante i denne sammenhengen, blant
annet andelen fremmedspråklige, både voksne og elever, antallet innbyggere (må
sjekkes; på Svalbard er det ca. 2200), utfordringer knyttet til å få fagutdannete lærere i
alle fag, det å få kvalifiserte lærervikarer for kortere eller lengre tidsrom og utfordringer
knyttet til det å være et lite lokalsamfunn og de konsekvenser det har for blant annet
barn og unges valgmuligheter.
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10.3

Arbeidspakke 3: Offentlig virksomhet; Helse og omsorg, utdanning, teknisk sektor
mm
Innen offentlig sektor er det satt i gang en del større nasjonale reformer som både etterspør
etter- og videreutdanninger (EVU) og forutsetter at EVU gjennomføres på en systematisk
måte for at de overordna målene knyttet til reformene skal kunne nås. For kommunal sektor
er det tre store reformer som er aktuelle og betinger et systematisk fokus på etter- og
videreutdanning; samhandlingsreformen, kompetanse for kvalitet og NAV-reformen. Videre
er det jevnlig behov for desentralisert grunnutdanning som f.eks. sykepleierutdanning.

Tiltak 3.1:

EVU-behov knyttet til samhandlingsreformen
Det er under utvikling en egen samarbeidsavtale mellom Frøya og Hitra kommuner
og HiST i forbindelse med satsing på kompetanseutvikling og kunnskapsbasert
kvalitetsforbedring i helse- og omsorgssektoren i tilknytning til
samhandlingsreformen.
Ansattes kompetanse er en av de viktigste innsatsfaktorene i kunnskapssamfunnet.
For at helse- og omsorgstjenestene i kommunene skal gjøres enda mer attraktiv og
robuste, må det opprettes gode strukturer for kunnskaps- og kompetanseutvikling.
Modellen som utvikles for helse- og omsorgssektoren mht etter- og videreutdanning
og desentraliserte grunnutdanninger, vil være et fundament for andre sektorer innen
både offentlig og privat virksomhet.
Tiltaket er under utvikling.

Tiltak 3.2:

Implementering av HiSTs SRS (studentresponssystemet) i undervisningen ved Frøya
videregående skole
Tiltaket er allerede igangsatt.
HiST har utviklet et responssystem som tar i bruk mobile enheter som iPod og smarttelefoner; enheter som unge er godt kjent med og bruker daglig. Studentene/elevene
svarer anonymt, og både de og læreren får umiddelbar tilbakemelding. Etter den
første svarrunden kan elever og lærer diskutere løsninger og følge opp med nye
spørsmål. Det gir elevene mulighet til å reflektere og diskutere, samtidig som læreren
får kontakt med alle elevene og raskt kan tilpasse undervisningen.
Frøya vgs vil snart kjøre kurs for 5-6 lærere i SRS, slik at det kan implementeres i flere
klasser. Det er to lærere på Studiespesialisering og tre lærere på Yrkesfag.
Det jobbes også med SRS opp mot et EU-prosjekt hvor Frøya deltar. Her kan det også
være aktuelt å trekke inn Hitra vgs.

Tiltak 3.3:
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Utvikling av havbrukssimulator
HiST har utviklet en sveisesimulator til bruk i opplæringssammenheng, både i
videregående opplæring og for arbeidstakere som har behov for kurs/etterutdanning
i for eksempel i sertifiseringssammenheng.
Relevante bedrifter innen havbruksnæringen har vist stor interesse for at det skal
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utvikles en havbrukssimulator som kan brukes både i ordinær undervisning ved vgs
og i evu-sammenheng ved KSLL/ressurssenteret.

Tiltak 3.4:

Bachelor-prosjekt knyttet til det nye opplæringsfartøyet ved Frøya vgs
Tre studenter fra HiST Matteknologi vurderer å se nærmere på dette som en mulig
oppgave.
Denne bacheloroppgaven vil inngå som et ledd i arbeidskonseptet Frøya
videregående skole har kalt «Kvalitet fra ripe til kai» og omfatter:
Hygiene knyttet til rengjøring av utstyr.
Det skal være enkelt å gjøre rent etter endt arbeidsdag.
Utforming av utstyr slik at det blir enkelt å holde rent
Hygiene knyttet til behandling av fangsten etter sløying.
Spesielt viktig her blir vel kanskje å skille innvoller fra fisk etter sløying.
Soneinndeling i konteineren.
Oppbevaring av fangst fra feltet og til fiskemottak
Sikre kvaliteten på fangsten, kanskje ved hjelp av kjøling.

Dette tiltaket er eksempel på bachelor-/masteroppgaver som studenter kan gjennomføre i
samarbeid med privat og offentlig arbeidsliv i regionen. Frøya-piloten vil bidra til at
problemstillinger blir avdekt og flere studentoppgaver kan gjennomføres etter hvert som
samarbeidsrelasjonene utvikler seg.
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11. Budsjett og framdriftsplan
Det vil bli søkt om midler til å lede og gjennomføre pilotprosjektet.
I tillegg vil det blir utviklet og gjennomført konkrete tiltak som søkes finansiert gjennom
ordinære virkemidler som VRI-midler, Regionale forskningsfond eller via egne midler.
Eksempler på pågående prosjekter er MAT-kompetanse Sør-Trøndelag finansiert av STFKs
regionale utviklingsmidler, Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft som grunnlag for
bosetting og næringsutvikling finansiert over bl.a. KRDs Bolystmidler, etc.
Kostnader:
Prosjektleder ved HiST, 100% stilling inkl sos.kostn.
Delprosjektleder ved Frøya vgs, 20% stilling
Delprosjektleder ved Frøya kommune, 20% stilling
Delprosjektleder ved Frøya næringsforening, 20% stilling
Reise og møtekostnader, div. driftskostnader
Sum kostnader pr. år:
Finansiering:
Sør-Trøndelag fylkeskommune, regionale utviklingsmidler
Andre finansieringskilder
Egne midler Frøya vgs, Frøya kommune, HiST
Sum finansiering pr. år

Kr.

930.000
190.000
190.000
190.000
100.000
Kr. 1.600.000
650.000
300.000
650.000
Kr. 1.600.000

Framdriftsplan
Aktivitet
Prosjektledelse
Etablering av senter for livslang læring
– forprosjekt
- etablering
Utvikling av praksismiljø
– grunnleggende arbeid
- implementering
Tiltak i arbeidspakke 1
1.1: Utvikling av praksisretta matsenter/matakademi
1.2: MAT-kompetanse-rekruttering i Sør-Trøndelag
1.3: Rekruttering av utenlandsk arbeidskraft som
grunnlag for bosetting og næringsutvikling
«inkluderingsprosjektet»
1.4: Utvikling av høgskolestudium/EVU-tilbud ut fra
behov i arbeidslivet
1.5: studieturer, bachelor- og masteroppgaver, FoUprosjekter, hospitering
1.6: Entreprenørskapsprosjekt
Tiltak i arbeidspakke 2
2.1 Livslang læring
2.2 Gjennomføre pilot 13-årig integrert utdanningsløp
inkl. Følgeevaluering
Tiltak i arbeidspakke 3
3.1 EVU-behov knyttet til samhandlingsreformen
3.2 Implementering av HiSTs SRS (studentresponssystemet) i undervisningen ved Frøya vgs
3.3 Utvikling av havbrukssimulator
3.4 Bachelorprosjekt knyttet til det nye
opplæringsfartøyet ved Frøya vgs
Nye tiltak som blir utviklet
Årlig rapportering
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12. Organisering
Forslag til styringsgruppe for pilotprosjektet:
Sør – Trøndelag Fylkeskommune/Frøya videregående skole
Høgskolen i Sør-Trøndelag
Frøya kommune
Næringsliv
Prosjektleder i 100 % stilling ved HiST
De enkelte tiltakene i arbeidspakkene får sin egen prosjektbeskrivelse og organisering.
Prosjektteam – repr. fra Frøya vgs, Frøya kommune, Frøya Nye Næringsforening og HiST.
Endelig sammensetning av SG må diskuteres i februar 2013.

13. Kritiske suksessfaktorer
Dette er et nettverksprosjekt som kan sees på som en dobbel organisasjonsprosess med parallelle
og noe overlappende prosesser i nettverket og i den enkelte virksomhet/bedrift. For å få suksess
må begge prosesser lykkes. Det må settes av ressurser til å lede prosessen i nettverket, og til å
sørge for at de bedriftsinterne prosessene gjennomføres, både i privat næringsliv, offentlig
virksomhet, videregående skole og høyere utdanning.
•

At det er forståelse for hverandres rolle i aktørlandskapet

•

At det bygges opp engasjement og innovasjonskultur hos alle deltakende organisasjoner

•

At det blir utøvd innovasjonsledelse hos alle deltakende virksomheter

•

At vi får til en raushet i samarbeidet der fiaskoer er tillatt og suksesser feieres i fellesskap;
en lærende regional samarbeidskultur; jfr. forsterke, forkaste og fornye

14. Rapportering/formidling
Alle tiltakene som utvikles og utprøves i prosjektperioden, skal dokumenteres ut fra hva som er mål
med tiltaket, målgruppen tiltaket retter seg mot, hva er gjennomført, erfaringer knyttet til
gjennomføringer og oppnådde resultater i prosjektperioden.
Systematikk knyttet til erfaringsutveksling og resultatformidling vil være en viktig del av prosjektet,
slik at andre skal kunne ta i bruk undervisningsopplegg som er utviklet og trekke erfaringer av disse
resultatene.
Resultater og erfaringer med tiltakene skal formidles internt i prosjektet og være tilgjengelig for
eksterne.
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Vedlegg:
a) Forprosjektsøknad
b) Referat fra workshop 14. febr. 2012
c) Lysark presentert på workshop 14.febr. 2012
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SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland
Arkivsaksnr.: 11/1386

Arkiv: 144

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret
SLUTTRAPPORT- SAMHANDLING I ØYREGIONEN
INTERKOMMUNALE TJENESTER INNEN HELSE OG OMSORGSOMRÅDET
Forslag til vedtak:
Sluttrapporten ”Samhandling i øyregionen” tas til orientering
Vedlegg:
Sluttrapport
Protokoll i sak 11/14 i FNHO
Saksopplysninger:
Saken går som orienteringssak til den interkommunale nemda, og kommunestyrene i begge
kommunene som er oppdragsgivere for prosjektet. Nemdas behandlet saken i sitt møte 11 juni 2014.
De tok rapporten til orientering.
Helse – og omsorgstjenestene i Hitra og Frøya kommuner har jobbet konkret med en modell for
tjenestesamarbeid. Kommunestyrene vedtok høsten 2012 en modell for samarbeidet, med
benevnelsen ”Samhandling i øyregionen”.
Denne rapporten beskriver den interkommunale prosessen som helse- og omsorgstjenestene i Hitra
og Frøya kommuner har vært i gjennom ved planlegging og gjennomføring av samarbeidsmodellen.
Prosjektet har vært drevet økonomisk ved hjelp av tilskudd fra Fylkesmannen.
Rapporten belyser også de folkevalgtes styringsmodell for det interkommunale samarbeidet.
Siden sommeren 2013 har prosessen vært inne i en driftsfase, og erfaringer fra de ulike
samarbeidsområdene belyses i rapporten. Prosjektperioden ble avsluttet i des.2013.

Vurdering:
Ved prosjektperiodens avslutning gjenstår det fremdeles et stykke arbeid før en ser optimal
gevinstrealisering av samarbeidet. Dette skyldes at omfanget at utformingen og samkjøringen av
områdene har vært forskjellig. Oppfølging fra administrativt nivå blir derfor viktig framover.
Dette gjelder spesielt livsstil og folkehelsetilbudet (Livsstil og Folkehelsesenter),

IKT-området, samt ønske om et interkommunalt samarbeid fra fagområdene fysioterapi, ergoterapi
og hjelpemiddeltjenesten.
Det er viktig å påpeke at et interkommunalt samarbeid vil nødvendigvis også få konsekvenser for, og
vil påvirke organiseringen av tjenestetilbudene forøvrig.
Kommunene må ha et styringsapparat og et administrativt apparat knyttet til tjenestene som er
robuste nok til å takle samarbeid og samhandling mellom Hitra og Frøya kommuner, men også
samarbeid på regionalt plan.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Beathe Sandvik Meland
Arkivsaksnr.: 14/517

Arkiv: H12 &01

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Hovedutvalg for drift
Kommunestyret
SAMARBEIDSAVTALE - LIVSGLEDE FOR ELDRE
Forslag til vedtak:
Samarbeidsavtale mellom Frøya kommune og livsglede for eldre tas til orientering
Samarbeidsavtale mellom Frøya sykehjem og livsglede for eldre tas til orientering
Kostnader til etablering kr 100.000 kr dekkes innenfor tjenestens budsjettramme
Kostnader til livsgledekonsulent (20 % stilling) dekkes gjennom kommunens totalbudsejtt.
Resertifisering 25.000 kr/år legges inn i budsjett og økonomiplan 2015-2019

Vedlegg:
2 Samarbeidsavtaler: kommune og virksomhet
Livsgledenytt mai 2014
Saksopplysninger:
Deltakelse
Frøya kommune og stiftelsen livsglede for eldre inngikk den 21.05.14 en samarbeidsavtale der Frøya
kommunes sykehjem forplikter seg til å gå inn i et langsiktig arbeid med kvalitetsforbedring. Etter
endt sertifisering vil Frøya sykehjem få betegnelsen livsgledesykehjem.
Kommunen forplikter seg ut fra denne samarbeidsavtalen til å gjøre dette arbeidet til en langsiktig
økonomisk prioritering.
Politisk forankring
Kommunen skal forankre arbeidet med sertifiseringsordningen politisk. Det vil si at denne avtalen i
praksis gjør seg gjeldende i kommunale handlingsplaner og lederavtaler som videre vil forplikte
virksomhetsleder i å ivareta arbeidet på sitt nivå. Frøya kommune har ivaretatt dette gjennom
«kvalitetsløft Frøya» der livsgledesykehjem er ett av satsningsområdene.
Ansettelse av livsgledekonsulent
Kommunen ansetter livsgledekonsulent. Livsgledekonsulenten kan ikke være ansatt ved de aktuelle
virksomhetene i kommunen. Rådet fra Stiftelsen tilsier at kommunen bør tilsette i 20 % stilling.
Støtteapparat rundt livsgledekonsulenten

Det skal oppnevnes en person som skal fungere som livsgledekonsulentens støtte og samtalepartner.
Denne personen jobber nært ledelsen i kommunen og sendes på livsgledekonsulentkurs sammen med
livsgledekonsulenten. Livsgledekonsulenten skal ha tilgang til nødvendig informasjon og
kompetanse for å kunne drøfte tverrfaglige problemstillinger etter behov.
Kommunens ansvar ved sykdom av livsgledekonsulenten
Ved sykdom i mer enn 14 dager, har støtteapparatet til livsgledekonsulenten ansvar for å følge opp
enhetene i sertifiseringsprosessen.
Informering av ansatte
Leder ved sykehjemmet som søker om å bli et livsgledesykehjem informerer ansatte om det
forestående arbeidet og hva dette i praksis innebærer. Dette innebærer innhold og organisering av
arbeidet, livsgledegruppas funksjon og livsgledekonsulentens rolle. Det bør fremheves et fokus på
gledesaspektet ved saken, ettersom det er dette som motiverer ansatte.
Hospitering og nettverkssamlinger
Erfaringsdeling gjennom hospitering og nettverkssamlinger er en viktig form for kompetanseheving i
arbeidet med sertifiseringsordningen. Per i dag er det lagt opp slik at kommunene arrangerer
nettverkssamlinger etter tur og hospitering foregår etter behov. Kommunen åpner derfor opp for at
livsgledekonsulenten og ansatte kan delta på nettverkssamlinger, og at ansatte ved sykehjem kan
hospitere ved andre sykehjem som er med i sertifiseringsordningen.
Økonomi
Kommunen forplikter seg til å betale et avtalt engangsbeløp på 100 000 kroner innen 30 dager etter
at avtalen er signert. Beløpet dekkes innenfor dagens ramme til pleie og omsorg. Dette beløpet
dekker opplæring og veiledning av livsgledekonsulent, i hovedsak fra ansettelse til sertifisering. I
tillegg vil sertifiseringsorganet bidra til gjennomføring av kick-off og nettverkssamlinger i samspill
med livsgledekonsulententen. Virksomhetene vil ved første resertifisering betale en årlig avgift på 25
000 kroner til sertifiseringsorganet. (Beløpet vil være indeksregulert.) Dette legges inn i
budsjett/økonomiplan 2015-2019
Stiftelsen Livsglede for Eldre forplikter seg til følgende:
• Drive tett oppfølging og veiledning av kommunens livsgledekonsulent. Hovedsakelig
gjennom skriftlige verktøy, men også gjennom jevnlig kontakt via mail, telefon og faste
møtepunkt.
• Arrangere livsgledekonsulentkurs for: livsgledekonsulenten, leder ved sykehjemmet, og
ansatt fra administrativt nivå i kommunen og evt. andre nøkkelpersoner etter avtale.
• Arrangere kick-off dag i samarbeid med livsgledekonsulenten.
• Delta på nettverkssamlinger som arrangeres i regi av sertifiseringsarbeidet.
• Sertifisere sykehjem og gjennomfører resertifisering etter gjeldende krav for
Livsgledesykehjem.
I løpet av sertifiseringsprosessen forplikter partene seg til følgende:
Virksomhetsleder og avdelingsleder:
• Har ansvar for å opprette en livsgledegruppe bestående av livsgledeansvarlige fra alle
avdelinger og andre nøkkelpersoner på enhet. Leder selv skal være med på alle
livsgledemøtene fram til første sertifisering, deretter hver tredje måned.
• Har ansvar for at livsgledearbeidet på enheten drives fremover i sin helhet, og ikke blir
forstyrret av andre pågående prosesser.
• Har ansvar for å legge til rette for at livsgledeansvarlig med gruppe får tid og rom til
planleggingsmøter i forbindelse med gjennomføring av sertifiseringsprosessen på enheten.

•
•
•
•
•

Legger til rette for at livsgledeansvarlig kan delegere livsgledearbeid til andre på
virksomheten.
Legger til rette for at livsgledeansvarlig får mulighet til å være beslutningsdyktig i sitt verv.
Har ansvar for å opprette vara/sekundær for livsgledeansvarlig ved sykdom og fravær, samt å
følge opp at livsgledeansvarlige kaller inn kommunens livsgledekonsulent til møter hver 14.
dag sammen med livsgledegruppa.
Har ansvar for at alle ansatte blir informert om enhetens deltagelse i sertifiseringsordningen.
Legger til rette for at Livsgledekonsulenten i kommunen kan informere alle ansatte og
veilede aktuelle ansatte i prosessen som beskrevet.

Stiftelsen Livsglede for Eldre:
• Driver tett oppfølging av gruppa og livsgledeansvarlige via kommunens livsgledekonsulent
gjennom hele sertifiseringsprosessen.
• Arrangerer kickoff-dag i samarbeid med virksomheten.
• Arrangerer nettverkssamlinger for ansatte fra sykehjem som er med i sertifiseringsordningen
to ganger pr. år i samarbeid med livsgledekonsulenten.
• Bidrar med ulike verktøy som: ”Veileder - hvordan bli et livsgledesykehjem”, Årtidsgleder –
Hvordan gå i gang? og årtidstavle.
• Sertifiserer enheten som Livsgledesykehjem og resertifiserer årlig, etter gitte krav.

Vurdering:
I «kvalitetsløft Frøya», er ett av målene for institusjon å sertifisere seg som et livsgledesykehjem.
Konseptet «å sertifisere seg som livsgledesykehjem» går ut på at sykehjemmet skal lage et system for
å oppfylle ni livsgledekriterier (se under) som ivaretar beboernes sosiale, kulturelle og åndelige
behov. Metoden gjør det lettere for de ansatte å jobbe systematisk med å skape et meningsfullt
innhold i hverdagen til beboerne. Ved at systemet legges til virksomhetens internkontroll, vil de
ulike aktivitetene knyttet opp mot livsgledekriteriene bli ivaretatt, uavhengig av hvem som er på
jobb.
Det vil ikke bli lett å innføre alle rutinene, og mange sier at prosessen frem mot sertifisering er
krevende. Men resultatet gjør at det er verdt litt hardt arbeid! Ikke bare får institusjon en mulighet å
følge opp den enkelte beboer, slik at virkelig livsglede kan oppleves hos alle – det er også vist en
tydelig tendens til at arbeidsmiljøet blir bedre, at sykefraværet går ned, at bruken av tvang reduseres,
og at måltider og stell går roligere for seg når et sykehjem er livsgledesertifisert.
De ni livsgledekriteriene er:
• Sertifiseringsordningen skal være kjent for alle ansatte på sykehjemmet
• Livsgledesykehjemmet skal tilrettelegge for at beboerne får muligheter til å opprettholde
sine hobbyer og fritidssysler
• Livsgledesykehjemmet skal legge til rette for samarbeid med skoler, barnehager eller andre
organisasjoner.
• Livsgledesykehjemmet skal tilrettelegge for at beboeren får komme ut i frisk luft
• Livsgledesykehjemmet skal tilrettelegge for kontakt med dyr
• Livsgledesykehjemmet skal tilrettelegge for sang, musikk og kultur i hverdagen
• Livsgledesykehjemmet skal tilrettelegge for en hyggelig ramme rundt måltider
• Livsgledesykehjem skal tilrettelegge for god kommunikasjon med pårørende
• Livsgledesykehjemmet skal tilrettelegge for at årstidene blir en naturlig del av sykehjemmets
hverdag.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Maciej Karpinski
Arkivsaksnr.: 14/638

Arkiv: 223

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret

PENGEGAVE TIL FLYGEL I FRØYA KULTUR - OG KOMPETANSESENTER

Forslag til vedtak:
Kommunestyret foreslår å bevilge opp til 90.000.- kr til anskaffelse av flygel til Frøya
kultur- og kompetansesenter.
Midler hentes fra kommunens disposisjonsfond.

Vedlegg:
Tiggerbrev flygel
Flygel-skriv
Saksopplysninger/Vurdering:
Anskaffelse av flygel til storsalen i Frøya kultur – og kompetansesenter.
Flygelet er et instrument som storsalen i Frøya kultur – og kompetansesenter må ha. Dette handler om å kunne
tilby befolkningen på Frøya muligheten til å oppleve all slags musikk og alle kulturelle uttrykk. I og med at vi
befinner oss langt fra store sentra så kan vi ikke leie et instrumentet etter behov, men må eie det selv.
Det finnes flere alternativ når det gjelder type instrument og kostnader knyttet til dette. Det absolutt viktigste i
dette valget er att Frøya kultur og kompetansesenteret må kunne tilby et instrument som passer alle salgs
produksjoner og at instrumentet må holde også standard over lang tid. Valget falt på Steinway som eneste
alternativ. Modellen er en B modell (en mellomstørrelse) som vil passe til alle slags arrangement og type
musikk.
Denne investeringen er et spleiselag mellom private personer, institusjoner, bedrifter med mer. Til nå er det blitt
samlet ca kr 270.000.- (Eli Bekken, Brit Witzøe og Ragnhild E).
I og med att kostnader er ganske store (kr 860.000.-), ble det også tatt kontakt med bedrifter for å få hjelp med
finansieringen. En av bedriftene på Frøya har nå garantert å dekke opptil kr 500.000.- ved anskaffelse av dette
instrumentet. Det er også søkt om midler fra Marine Harvest fondet. Slik situasjonen er nå mangler vi ca kr
90.000.- for å få fullfinansiert kjøp av flygelet.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Silje Meslo Lien
Arkivsaksnr.: 12/1382

Arkiv: GNR 65/415

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Hovedutvalg for forvaltning
Kommunestyret

GNR 65 BNR 415 REGULERINGSENDRING LILLE AURSØY SLUTTBEHANDLING

Forslag til vedtak:
Frøya kommune vedtar å egengodkjenne endringene av reguleringsplan for Sjøhustomter,
Lille Aursøy. Endringene omfatter at område avsatt til kai endres til sjøhustomter og at
vegsituasjonen blir endret slik at den samsvarer med dagens bruk. Det forutsettes at planen
oppdateres slik at den samsvarer med ny planlov og at bestemmelsene blir gjort mer
entydige. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.

Vedlegg:
1. Plankart (gammel planlov), datert 20.01.2014
2. Planbestemmelser, datert 30.06.1994
3. Uttalelse Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 07.04.2014
4. Uttalelse Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 19.03.2014
5. Uttalelse Kystverket Midt-Norge, datert 04.03.2014
6. Uttalelse NTNU Vitenskapsmuseet, datert 20.03.2014
Saksopplysninger:
Hovedutvalg for forvaltning vedtok i møte 20.02.2014 å legge reguleringsendring for Lille
Aursøy ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.
Endringene som er gjort er at begrepet «kai» er fjernet fra plankartet og vegsituasjonen er
endret slik at den samsvarer med virkeligheten.
Da det er såpass få endringer som ble gjort var det nok med en begrenset høring av planen.
Den ble derfor sendt til naboene og berørte myndigheter.

Vurdering:

Høringsfristen ble satt til 09.04.2014 og innen fristens utløp hadde følgende merknader
kommet inn:
Hvem
Statens vegvesen
NTNU Vitenskapsmuseet
Sør-Trøndelag
Fylkeskommune

Fylkesmannen i SørTrøndelag
Kystverket Midt-Norge

Merknader
Ingen
Ingen
Anbefaler at planen
oppdateres i henhold til ny
planlov. Planen bør gjøres
mer entydig i fht. Hvilke
bestemmelser som gjelder
for hvilke områder.
Ingen

Tiltak
Ingen
Ingen
Plankartet oppdateres i hht.
Ny planlov, og
bestemmelsen gjøres mer
entydige

Ingen

Ingen

Ingen

På bakgrunn av ovenstående vedtar Frøya kommune å egengodkjenne endringene av
reguleringsplan for Sjøhustomter, Lille Aursøy. Endringene omfatter at område avsatt til kai
endres til sjøhustomter og at vegsituasjonen blir endret slik at den samsvarer med dagens
bruk. Det forutsettes at planen oppdateres slik at den samsvarer med ny planlov og at
bestemmelsene blir gjort entydige.
Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningslovens § 12-14.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Silje Meslo Lien
Arkivsaksnr.: 13/776

Arkiv: L12

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Hovedutvalg for forvaltning
Kommunestyret

SLUTTBEHANDLING- REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR. 8 BNR.4

Forslag til vedtak:
Frøya kommune vedtar å egengodkjenne reguleringsplan for Øya Gnr 8 Bnr 4, med
planbeskrivelse, plankart og bestemmelser datert 08.01.2014. Vedtaket fattes i medhold til
plan- og bygningsloven § 12-12.

Vedlegg:
1. Planbeskrivelse
2. Planbestemmelser, datert 08.01.2014
3. Plankart, datert 08.01.2014
4. Oversiktskart Reguleringsplanene Øya og Flatøya
5. Uttalelse fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, datert 03.04.2014
6. Uttalelse fra NTNU Vitenskapsmuseet, datert 14.04.2014
7. Uttalelse fra Sør-Trøndelag fylkeskommune, datert 14.03.2014
8. Uttalelse fra Statens vegvesen, datert 27.02.2014
9. Uttalelse fra Viggo Hanssen og Karin Sørensen, mottatt 13/03.14
10. Uttalelse fra Ann Kristin Kristoffersen, datert 08.03.2014
11. Uttalelse fra Tom Gøran Sæther og Anne Sofie Kristoffersen, mottatt 10.02.2014
Saksopplysninger:
Hovedutvalg for forvaltning vedtok i møte 20.02.2014, sak 4/14 å legge reguleringsplan for
Øya gnr 8, bnr 4 ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker. De vedtok også i første
omgang å tillate utbygging av inntil 3 tomter i påvente av utbygging av gang- og sykkelveg
til skolen og omlegging av Fv. 716. Dette til tross for Statens vegvesens uttalelse og
rekkefølgebestemmelser satt i planen.
Vurdering:

Planforslaget er stort sett i tråd med kommuneplanens arealdel. Tomtene B10, B12 og B13
vil delvis ligge i et område avsatt til LNF i kommuneplanens arealdel i tillegg til at de vil
havne innenfor 100-meterssonen.
Planforslaget ble sendt til berørte parter, samt lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker i henhold
til pbl § 12-11. Høringsfristen ble satt til 14.04.2014.
Ved høringsfristens utløp hadde følgende merknader kommet inn:
Hvem
Fylkesmannen i SørTrøndelag

NTNU Vitenskapsmuseet
Sør- Trøndelag
fylkeskommune

Statens vegvesen

Viggo Hanssen og Karin
Sørensen

Ann Kristin Kristoffersen

Merknader
Det er nødvendig å sikre
gang- og sykkelvei på
strekningen før utbyggingen
gjennomføres
Ingen merknader, men
minner om meldeplikten
Kommer med følgende
vilkår for egengodkjenning:
Gang- og sykkelveg langs
fylkesveg 716 på strekningen
Nabeita skole- krysset fv.
716 / adkomstveg Flatøya
må være etablert før
boligfeltet kan bygges ut.
Melder innsigelse på at det
tillates utbygging av inntil 3
tomter i påvente av
utbygging av gang- og
sykkelvei til skolen og
omlegging av Fv. 716.
Synes det er feil å gi
tillatelse til tomtene B11,
B12 og B13 da disse er
innenfor 100 -metersgrensa.
Det er andre hus som har fått
forbud om å sette opp hus
innenfor denne grensa og det
blir feil å gi tillatelse til det
nå.

Synes det er merkelig at det
tillates å bygge ut 3 tomter,
da hun i sin reguleringsplan
Flatøya, også bare har fått
tildelt dette. Hennes plan ble

Tiltak
Planen opprettholdes som
opprinnelig omsøkt, og
rekkefølgebestemmelsene tar
hensyn til dette.
Ingen
Planen opprettholdes som
opprinnelig omsøkt, og
rekkefølgebestemmelsene tar
hensyn til dette.

Planen opprettholdes som
opprinnelig omsøkt, og
rekkefølgebestemmelsene tar
hensyn til dette.

Plassering av tomtene er
nøye gjennomtenkt. Det er
avsatt et større område
mellom sjøen og
boligtomtene som er med på
å sikre allmennhetens tilgang
til sjøen, som er hensikten
med 100- metersonen. Det er
ikke mulig å flytte tomtene
lenger fra sjøen og eneste
alternativ er å redusere
tomtenes areal. Det sees ikke
på som hensiktsmessig å
redusere arealet på tomtene.
Planen opprettholdes som
opprinnelig omsøkt, og
rekkefølgebestemmelsene tar
hensyn til dette.

startet tidligere og det er rart
at denne nye får akkurat like
mange.
Vil også klage på plassering
av tomtene innenfor
hundremeterssonen. Da
hennes datter bygde hus like
i nærheten måtte hun snu
huset slik at det ikke kom
innenfor hundremetersonen,
dette er to planer som ligger
helt inntil hverandre, og det
er merkelig at noe skal være
tillatt i den ene, men ikke
den andre.

Tom Gøran Sæther og Anne
Sofie Kristoffersen

Klager på tomtene B11, B12
og B13. De har nabotomta
8/303 og fikk ikke vri huset i
den posisjonen de ønsket da
det kom innenfor 100 metersgrensa. Dette er 1 år
siden, og det er urettferdig at
det nå skal åpnes for at
nabotomtene skal få lov til
dette.

Plassering av tomtene er
nøye gjennomtenkt. Det er
avsatt et større område
mellom sjøen og
boligtomtene som er med på
å sikre allmennhetens tilgang
til sjøen, som er hensikten
med 100- metersonen. Det er
ikke mulig å flytte tomtene
lenger fra sjøen og eneste
alternativ er å redusere
tomtenes areal. Det sees ikke
på som hensiktsmessig å
redusere arealet på tomtene.

Kommunen har godtatt
begge planene som de
opprinnelig ble forelagt og
kan ikke se at det er gjort
noen forskjell i behandlingen
av de to reguleringsplanene.
Se begrunnelse over

På bakgrunn av ovenstående vedtar Frøya kommune å egengodkjenne reguleringsplan for
Øya Gnr 8 Bnr 4, med planbeskrivelse, plankart og bestemmelser datert 08.01.2014.
Vedtaket fattes i medhold til plan- og bygningsloven § 12-12.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Siv-Tove Skarshaug
Arkivsaksnr.: 14/533

Arkiv: U62

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Hovedutvalg for forvaltning
Kommunestyret

SØKNAD OM BEVILLING TIL SALG AV ALKOHOLHOLDIG DRIKKE

Forslag til vedtak:
1. Rema 1000 Frøya, Sistranda, gis bevilling til salg av øl og rusbrus med
alkoholinnhold inntil 4,75 volumprosent, jfr. Lov om omsetning av alkoholholdig
drikk m.v § 1-7.
2. Bevillingen gjelder til 30.06.2016.
3. Tor Osvald Lund, f. 20.06.63, godkjennes som styrer og Linn-Christin Gilde, f.
23.05.88, godkjennes som stedfortreder.
4. Salg må skje i henhold til alkohollovens bestemmelser og kommunens retningslinjer

Vedlegg:
Søknad m/vedlegg dat. 23.04.14, mottatt adm. 06.05.14
Uttalelse fra NAV sosialtjenesten dat. 02.06.14
Uttalelser fra Politiet, dat. 21.05.14

Saksopplysninger:
Rema 1000 Frøya, søker om salgsbevilling for salg av øl og rusbrus til dagligvarebutikken på
Sistranda. Tor Osvald Lund, f. 20.06.63 søkes godkjent som styrer, og Linn-Christin Gilde, f.
23.05.88, søkes godkjent som stedfortreder.
Begge har avlagt og bestått kunnskapsprøve om alkoholloven.
Det er ikke framkommet restanser i skatteattester framlagt fra skatteetaten.
Politiet og sosialtjenesten har ingen innvendinger mot at det gis bevilling. Politiet har heller
ingen anmerkinger til styrer og stedfortreders vandel.
Søknaden ble mottatt 06.05.14, og siste uttalelse ble mottatt 02.06.14. Vanlig prosedyre er at
slike saker behandles i Hovedutvalg for forvaltning først.

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal
Arkivsaksnr.: 14/626

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Formannskapet
Hovedutvalg for drift
Kommunestyret
Hovedutvalg for forvaltning
MØTEPLAN 2. HALVÅR 2014
Forslag til vedtak:
Frøya kommunestyre vedtar flg. møteplan for Formannskapet og Kommunestyret,
for 2. halvår 2014:
Utvalg
KST
FSK

August
28.08.
12. 08.

September
25.09.
02. 16. og 30. 09

Oktober
30.10.
14.10.

November
Desember
27.11.
11.12.
04. 17. og 18.11.
02.12.

Budsjettmøte FSK mandag 17. og tirsdag 18. november.
Budsjettmøte KST 11. desember.
*1)
*2)
*3)
*4)

Kommunestyrets møter holdes på
Formannskapets møter holdes på
Hovedutvalg for forvaltning sine møter
Hovedutvalg for drift sine møter

Vedlegg:
Ingen

Torsdager med møtestart
Tirsdager med møtestart
Torsdager med møtestart
Tirsdager med møtestart

kl. 10.00
kl. 09.00
kl. 09.00
kl. 09.00

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal
Arkivsaksnr.: 14/619

Arkiv:

Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret

ORDFØRERENS ORIENTERING

Vedtak:
Forslag til vedtak:
Framtid for fiskerinæringa på Frøya
Oppfølging av interpellasjon fra 2012
I en interpellasjon til ordføreren til kommunestyremøtet 26.04 2012 skisserte Venstres
gruppe en del fiskeripolitiske problemstillinger som vi mente det var viktig å ta tak i:
1 Rekruttering av nye fiskere, herunder hvordan disse kan sikres rettigheter til å delta i de
adgangsregulerte fiskeriene.
2 Finansiering ved erverv av fartøyer, redskaper og rettigheter.
3 Struktur for mottaksstasjoner og foredlingsindustri for fisk, sild, skalldyr og skjell.
4 Veiledningstjenesten.
5 Havne- og kaifasiliteter.
6 Fiskerinæringas status i kystsonen i forhold til andre aktiviteter som oppdrettsanlegg,
fritidsfiske, kystturisme, taretråling og annet.
Venstres gruppe stilte følgende spørsmål til ordføreren:
«Vil ordføreren ta initiativ til å bringe nevnte problemstillinger opp på den politiske
dagsordenen, med tanke på å sikre en livskraftig fiskerinæring i Frøya?»
Ordføreren ga et positivt svar. Venstres gruppe vil likevel nå, to år etter, stille følgende
oppfølgingsspørsmål til ordføreren:
Hva er gjort siden 2012, og hva ser ordføreren for seg bør gjøres for å få på plass en
strategi som kan sikre en livskraftig fiskerinæring i Frøya?
Ønsket om å styrke fiskerinæringa er ikke bare motivert ut fra et ønske om å sikre
arbeidsplasser og ha et mest mulig allsidig næringsliv. Det dreier seg også om identitet.
Fiskerinæringa har gjennom århundrer vært en hovednæring i regionen og en basis for våre
sosiale og kulturelle tradisjoner.

Vi mener også at det ligger muligheter i fiskerinæringa, og at det her ikke dreier seg om å gi
kunstig åndedrett. Det er i dag akseptabel lønnsomhet i næringa, og fiske er både et givende
og spennende yrke. Nye arter åpner også nye muligheter.
I kommuner som Frøya og Hitra, med stort press fra oppdrettsnæringa og avledede næringer,
og sug etter arbeidskraft, har fiskerinæringa naturlig nok ekstra utfordringer.
Venstres gruppe vil foreslå at rådmannen bør få i oppdrag å forberede en sak om
fiskerinæringa til politisk behandling, og at kommunestyret i den anledning bør ta en
temadebatt om næringa.
Frøya Venstre
v/kommunestyrerepresentant Arvid Hammernes
11.06.14

Vedlegg:

Øvrige dokumenter (ikke vedlagt):
14/619-1
ORDFØRERENS ORIENTERING

Saksopplysninger:

Vurdering:

SAKSFRAMLEGG
Saksbehandler: Frida Hanø Kvingedal
Arkivsaksnr.: 14/620
Saken skal behandles i følgende utvalg:
Kommunestyret
RÅDMANNENS ORIENTERING
Forslag til vedtak:

Vedlegg:
Saksopplysninger:

Arkiv:

