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Rådmannen har ordet

Frøya – kraft og mangfold
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 og et
godt samarbeid med politikere, næringsliv, frivillige lag,
organisasjoner og enkeltmennesker, kan vi og i år melde et
innholdsrikt år med mange positive resultater, tiltak og hendelser. Noen utfordringer ser vi har kommet nærmere enn tidligere, vårt økonomiske handlingsrom er noe redusert gjennom ytterligere låneopptak og reduserte tilskudd fra sentrale
myndigheter.
Endelig, vil mange si, er samfunnsdelen av kommuneplanen
ferdig. En etterlengtet plan som det er viktig at en kommune
har. KRAFT OG MANGFOLD er vår felles visjon. Den beskriver
energien og handlingsevnen og viljen som en styrke frøyværingen har. Vi er et samfunn av mangfold i det flerkulturelle,
samtidig som vi ønsker å legge til rette for et større mangfold
i næringslivet.

Levekår og folkehelse
Natur, miljø og klima
Samfunn, næring og kultur
Organisasjonen Frøya kommune

Innen oppvekst skjer det mye spennende. Vi har fått på plass
et nytt, moderne og svært tiltalende oppvekstsenter på Nordskag. Kulturskolen hadde sin første teaterproduksjon i 2015;
«gutten som ikke ble voksen». Flere av våre oppvekstsenter
og skoler legger nå vekt på samarbeid med næringslivet, der
de har prosjekter som «fra rogn til filet», «laksens vei fra
merdene og frem til ferdig vare». Nabeita oppvekstsenter har
hatt egen laksefestival i samarbeid med det lokale næringsliv
og videregående skole. Barna våre har bl.a. vært på flere bedriftsbesøk, i simulator og ute på merdekanten. Dette er en
svært viktig del av våre barns oppvekst, der de får kjennskap
til Frøyas største næring.
Barnehager og skoler har har mye uteaktivitet med utstrakt
bruk av nærmiljøet, der kystkultur har vært et naturlig tema
og det har vært besøk på lokale gårder.
Oppvekstsektoren er også aktivt med i regionale og internasjonale prosjekter, som «ungdomstrinn i utvikling» og
Eramus+.
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Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, som består av 2 deler, samfunnsdelen og arealdelen.
Samfunnsdelen som nå er ferdigstilt skal gjelde for perioden
2015-2027. Det er valgt fire satsningsområder som skal bidra
til å realisere vår visjon, disse er:

•
•
•
•
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Innen helse og omsorg er også aktiviteten høy. «Livsglede for
eldre» er et av flere satsningsområder. Dyrøy oppvekstsenter
har, som et eksempel et godt samarbeid med «Livsglede for
eldre» blitt et livsgledeoppvekstsenter, der de har jevnlig
kontakt med eldre ved dagsenter og sykehjemmet.
Høsten 2015 var Frøya sykehjem med i en landsdekkende
konkurranse om å bli det beste sykehjemmet i fylket på måltid/middag. Vi ble trukket ut som en av tre finalister i SørTrøndelag, og ble kåret til nr 2 i den konkurransen. Det er vi
stolte av!
Ett annet stort satsningsområde er «morgendagens omsorg»
- hvordan skal omsorgstjenesten leveres til innbyggerne i
fremtiden. Det jobbes med planlegging av heldøgnsomsorgen, hverdagsrehabilitering/ velferdsteknologi og frivillighet/pårørendeomsorg.
Det jobbes også mye med å gi brukere av helse og omsorgstjenestene et innhold i hverdagen. Bl.a har vi utvidet dagsentertilbudet for hjemmeboende demente. Det er stor aktivitet på
alle våre dagsentre og tilbudet oppleves av brukerne våre som
meningsfylt og sosialt.
Frøya kommune har vedtatt «Familiens Hus» som en tverrfaglig familiemodell. Formålet med etablering av Familiens Hus
er å få til et samordnet tjenestetilbud til barn og unge i Frøya
kommune, der familiene skal møte en helhetlig og familiestøttene tjeneste i et og samme hus.
Kommunen har fokus på å legge til rette for en god integrering for alle som flytter til kommunen, enten de kommer som
flyktning eller har fått seg arbeid. Vi har et fargerikt samfunn
der vi vil legge til rette slik at alle kan føle seg som frøyværinger. For mange er språket en stor barriere. Kulturskolen vår er
opptatt av god integrering, og de jobber i flere barnehager og
skoler med språkopplæring ved bruk av musikk.

Vi har igjen lagt bak oss et rikt kulturår med høy aktivitet og
jevnt over godt publikumsbesøk på Frøya kultur- og kompetansesenter. Vi har flere ganger i løpet av året hatt fullsatt
storsal med både nasjonale og internasjonale kunstnere på
scenen. Frøya kino har vært godt besøkt og økt sin omsetning
med 30 % i 2015. Ellers har vi storsatsning på folkehelse og
idrett, her nevnes bygging av ny basishall som er satt i gang,
ombygging av Frøyahallen som er en del av prosjektet «Helhetlig idrettspark» som ble vedtatt og påbegynt i 2015.
Vi får mange gode tilbakemeldinger fra våre innbyggere,
men vi må ha kontinuerlig fokus på kvalitet i våre tjenester
og tilrettelegging og service til våre innbyggere. 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.
På Frøya har vi et næringsliv som skaper store verdier både i
egne bedrifter, men også for Frøya som samfunn, - noe vi alle
nyter godt av. Det er gjennom et konstruktivt samarbeid, mellom enkeltmenneske, mellom frivillige lag og organisasjoner,
mellom næringsliv og kommune, mellom gjester og fastboende vi legger 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

Frøya kommune er en av de få utkantkommunene i Norge som
over flere år har hatt vekst i folketallet. I 2015 hadde vi den
største veksten i Sør-Trøndelag fylke. Det ble født 55 barn i
2015, hvor av 46 % har en eller to foreldre som har et annet
morsmål enn norsk. Vår visjon – KRAFT OG MANGFOLD – gir
uttrykk for de muligheter vi har gjennom at vi får tilført både
arbeidskraft og mange nye innbyggere gjennom våre nye
frøyværinger.
Det har vært en svært høy aktivitet innen bygge- og anleggsbransjen. Godt over 20 investeringsprosjekter av stort og
smått ble fullført. Spesielt nevnes ferdigstillelse av Nordskag
oppvekstsenter, utbedring av kaier i Øyrekka, ferdigstillelse
av Sistranda og Sætervågen fiskerihavner, rehabilitering av
vannforsyning til Mausund og høydebasseng.
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Ordføreren har ordet

Frøya vokser
For en fantastisk kommune vi bor i!
Jeg har visst det og kjent det på kroppen i et helt liv, men aldri
blitt påminnet det så ofte som de siste årene. Og inntrykket er
befestet i møte med frøyværingene, liten eller stor, ung eller
gammel. Og i møte med naturen. I møte med kulturlivet og i
møte med vårt fantastiske næringsliv!
I Sistranda sentrum står vårt såkalte «Folkebarometer». Det ble
laget av noen på Nordskag og plassert i sentrum 1. januar 2005.
Da sto nåla på 4114 innbyggere. Vi hadde som mål å vokse med
25 innbyggere i året. Da hadde vi i så fall vært 4389 1. januar i
år. Vi er 4799. I 2015 hadde vi en folketallsvekst på 3,6 %. Bare
to andre kommuner i landet hadde større prosentvis vekst enn
Frøya. Og selv om raskt vekst også gir oss utfordringer, så sier
det først og fremst at vi har grunn til å være optimister, selv i
ei tid da altfor mange kommuner mister innbyggere og mange
arbeidsfolk mister jobbene sine. Selv om vi er sårbare fordi mye
står og faller med oppdrettslaksen, så ser vi også at næringslivet stadig er på utkikk etter flere ben å stå på. Og det tenkes og
planlegges for å møte utfordringer med lakselus og rømming.
Jeg er optimist!
Så ønsker jeg å gi et stort klapp på skulderen til «Livsglede for
eldre». Denne «bevegelsen» setter virkelig spor etter seg på
Frøya. Jeg hører og ser et engasjement som gir den eldre en
hverdag fylt av gode opplevelser. Dyrøy oppvekstsenter er en
livsgledebarnehage, noe som har ført til mange gode relasjoner
og positive opplevelser mellom generasjoner! Dette er ”gull”
verdt!
Så må jeg få:
· Gratulere Nordskag oppvekstsenter med nye lokaler!
· Takke Nabeita Oppvekstsenter for måten dere tok imot og
innlemmet elevene fra Nordskaget på!
· Og så gleder vi oss over barnehagene og skolene våre
som nok har opp og nedturer på resultater , men fortsatt
jobber etter det gamle målet om å gjøre ungene til «gangs
menneske». Og her tror jeg vi står oss godt!
Takk til alle i ansatte for engasjementet og jobben som gjøres
hver dag. Dere er alle viktige i utviklingen av Frøyasamfunnet i
en spennende og utfordrende tidsepoke!
I 2015 har vi gjort viktige vedtak i politiske utvalg om store
investeringer.
Her vil jeg nevne:
· Utbyggingen av helhetlig idrettspark. Tenk at vi til høsten
kan åpne basishall, 11-hall og klatrehall. Hallen er
den andre 11-hallen i Midt-Norge. Den hadde ikke vært
mulig uten næringslivets bidrag. Det gjelder også for det
vi får av muligheter innenfor sjøsport, marka-prosjektet og
uteområdene ved skolen. Tusen takk til næringslivet.
· Endelig vedtak om ny brannstasjon. Etter flere runder tror
jeg vi endte opp med en løsning de fleste er bekvem med.
· Vedtak om omsorgsboliger/sosiale boliger, som vi så
sårt mangler.
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I 2015 fikk vi våre første flyktninger bosatt på Frøya. I de nærmeste årene vil vi ta imot flere, også mindreårige. Og stikk
i strid med det som ble sagt og faktisk også oppfordret til, så
har norske kommuner nærmest samstemmig sagt ja til å bosette flyktninger. Jeg har forståelse for det store flyktningeforliket på Stortinget når vi så den store flokken som kom, men
vi må aldri glemme at en flokk består av enkeltmennesker, av
enkelt-liv. Derfor beundrer jeg og takker jeg de frøyværingsdamene som to ganger har reist av sted for å bistå båtflyktninger.
Kjersti Aune har skrevet: ”Stakkars lille dæ som ber om ly. Komme her og vær te bry! Tror vi gidder se, men vi er alt for stor te å
kikke ned” Våre frøyadamer har såvisst kikket ned og de har sett
enkeltmennesket!
Frøya kommunes årsmelding er fyldig og jeg har begrenset spalteplass. Jeg har på langt nær nevnt alt som burde nevnes eller
takket alle som burde takkes. Jeg viser til rådmannens årsmelding og rapportene fra alle virksomhetene. Det gjør meg ydmyk.
Og ydmyk er jeg også når jeg avslutningsvis skal takke for valget
i høst. Takk til administrasjonen for godt gjennomført valg rent
teknisk og takk til velgerne – enten dere stemte på mitt parti
eller på de andre partiene. Vi skal forvalte det mandatet vi fikk
med stor ydmykhet og innbyr opposisjonen til fruktbart samarbeid i 2016.
Berit Flåmo
Ordfører

Foto: Hitra-Frøya

Valget 2015!

Frøya Formannskap: Martin Nilsen (H), Pål Terje Bekken (Ap), Arvid Hammernes (V), Aleksander Søreng (Frp),
Gunn Heidi Hallaren (Ap), Berit Flåmo (Ap) og Kristin Reppe Storø (Ap)

Frøya kommunestyre: Første rekke: Helge Borgen (Ap), Knut Arne Strømøy (SP), Berit Flåmo (Ap), Geir Meland (Ap) og
Hans Kristian Werkland (Frp)
2. rekke: Mona Skarsvåg (Frp), Martin Nilsen (H), Ingrid Skjærstein Johansen(V), Tove Merete Vedal, vara for Trond Harald Iversen
(V), Vida Zubaite Bekken (Ap), Randi Rabben, vara for Pål Terje Bekken (Ap), Heidi Taraldsen (Ap), Kristin Reppe Storø (Ap) og
Eskil Sandvik, vara for Ola Vie (SV)
Bak: Arvid Hammernes (V), Bjørnar Grytvik (Frp), Eskil Bekken, vara for Remy Strømskag (H), Ola Grønskag (V),
Ann Kristin Kristoffersen (Ap), Arne Ervik (Ap), Torbjørn Måsøval (Ap), Gunn Heidi Hallaren (Ap) og Sigrun Sumstad Sørdal (Ap)
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Helse og omsorg

Helse og omsorgstjenestene
Funksjonshemmede

Virksomheten funksjonshemmede ble delt fra familie/helse
1. mai, og året har naturlig vært preget av store endringer og
tilpasninger.
Miljøterapeut i utetjenesten startet opp og har arbeidstid
både på dag og ettermiddag/kveld. Denne har oppfølgingsansvar med tjenesten støttekontakt, avlastning, Individuell
Plan (IP) og IP-koordinator, praktisk bistand og opplæring/
mentorfunksjon.
Ansatte som yter heldøgns tjenester har hatt stort fokus
på å tilby beboerne en meningsfull hverdag – «noe å stå
opp til» med innhold av opplevelser, fysisk aktiviteter og
sosialt fellesskap. Mange av beboerne har hatt muligheten
til å vært på ferieturer og deltatt på flere arrangementer i
nærmiljøet gjennom året.

Dagsentrene på Kysthaven

Dagsentertilbudet for hjemmeboende demente er utvidet fra 2 til 3
dager per. uke og er veldig godt benyttet. Det er en transportordning
og består av forskjellige aktiviteter,
sosialt samvær, utflukter ol. Det
er også stor aktivitet på dagsentertilbudene ved «Kontakten» og
«Strandkanten» og brukerne opplever det som meningsfylt og sosialt.

Pleie og omsorg

Tjenesten har jobbet med 2 store mål, bli sertifisert som livsgledesykehjem og prosjektet «morgendagens omsorg». Livsgledesertifiseringen startet i mai 2015, og vil ta 2 år.
Prosjektet «morgendagens omsorg» har jobbet med flere
utfordringsområder, der målet har vært å beskrive tjenesten
som skal leveres til innbyggerne 40 år frem i tid. Det resulterte i at det neste år vil bli fremmet politisk sak om utbygging
av flere omsorgsboliger og at det skal startes en prosess for å
bygge nytt helsehus med korttids- og langtidsplasser, samt at
hverdagsrehabilitering blir en bærende arbeidsform for tje-

nesten. At det er lagt en plan på hvordan behov for heldøgns
tjenester skal ytes frem i tid, er bra for tjenestene, da en ser
at dagens bygningsmasse på Hamarvika er utslitt og har store
behov for rehabilitering.
Pleie- og omsorg yter gjennomgående gode og effektive tjenester. Med tanke på de komplekse utfordringene tjenesten
har stått ovenfor er dette noe å være stolte av. Den enkelte
ansatte skal berømmes for å ha stått på for å finne gode løsninger på de utfordringene de har møtt.

Barnevern

Barneverntjenesten opplever en økende tilmelding av barn
som trenger hjelp, og henvendelser kommer fra familier
selv, så vel som lokale samarbeidsinstanser. Det gir tro på
at mange bryr seg om barns velferd og har tillit til at barnevernet kan bedre barns omsorgsvilkår. Spredningen på hvem
som melder til barneverntjenesten er stor, og det er ingen
som fremstår med en signifikant andel av meldingene.
«Familiens hus» ble vedtatt som en tverrfaglig familiesentermodell. Barneverntjenesten vil bli en del av dette senteret, sammen med de andre fagtjenestene i familie, helse og
rehabilitering. Familiesenteret skal ha til hensikt å organisere det tverrfaglige samarbeidet for å avdekke problemer
så tidlig som mulig, før utviklingen har satt seg, og mens
endringspotensialet er aller størst. Familiesenteret er forventet etablert i 2017.

Frøya Hitra interkommunal psykisk
helsearbeid
Tjenesten retter arbeidet mot psykiske plager og lidelser i
befolkningen, herunder rusproblematikk. Arbeidet omfatter
helsefremmende arbeid, forebygging, utredning, behandling og rehabilitering, det inkluderer tiltak både på individ-, gruppe- og samfunnsnivå, og utgjør et viktig ledd i
kommunens folkehelsearbeid.
Det har vært gjennomført forebyggende arbeid i samarbeid
med helsestasjonene, her nevnes program som: Trøbbel, Uke
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sex og VIP. Verdensdagen for psykisk helsearbeid har hatt en
viktig plass der det har vært et utstrakt samarbeid med skole
og kulturskole for gjennomføring av dagen med en egen forestilling «Kast Maska». Tjenesten har fått gode tilbakemeldinger fra Verdensdagen sentralt for det arbeidet som nedlegges
i kommunen rundt arrangementet de to siste årene.

Fysio- og ergoterapitjenesten

Hverdagsrehabilitering er trådt i kraft for fullt, og kom i 2015
over i drift etter endt prosjektperiode. Seniortrim, en fallforebyggende gruppe for eldre er fortsatt en stor suksess.

Helsestasjon/skolehelsetjenesten

Det ble født 55 barn i 2015, hvor av 46% av nyfødte har en
eller begge foreldre med annet morsmål enn norsk. Tjenesten
har mottatt midler gitt fra Helsedirektoratet som har gitt oss
mulighet til å styrke skolehelsetjenesten dette skoleåret. Det
oppleves at det er et høyt antall barn som henvises til Barneog ungdomspsykiatrisk utredning. Behovet for tverrfaglig
samhandling er stort, og etablering av Familiens Hus ønskes
velkommen. Det ble gjennomført brukerundersøkelser innenfor områdene helsestasjon, skolehelsetjenesten og helsestasjon for ungdom, men det var veldig lav svarprosent på de
fleste undersøkelsene. Manglende tilbakemeldinger gjør det
utfordrende ift å evaluere og evt omorganisere tjenestetilbudet etter brukernes ønsker og behov.

Åpen barnehage

I 2015 var det til sammen 1663 besøk ved åpen barnehage,
og i løpet av hele året var det 88 barn fra 47 familier.

til behov for legetjenester til befolkningen. Det er i perioder
stort trykk etter høytider og langhelger på telefonhenvendelser når legekontoret har vært lukket for vanlig drift. Legetjenesten har stabile leger og personale.

NAV

NAV Hitra Frøya har en tjenesteyting som er både statlig og
kommunal, og har i tillegg til de kommunale basistjenestene lagt inn et koordinerende ansvar for rus, dvs. oppfølging
og ettervern av voksne rusmiddelavhengige.
Det stilles i større grad enn tidligere tydelige aktivitetskrav
ved mottak av sosial stønad, og det jobbes aktivt med å få
på plass en forpliktelse overfor kommunale enheter slik at
flere mottar brukere i arbeidstrening.
Det er stor oppmerksomhet på at den enkelte bruker må
delta aktivt i sin egen sak, og ønsker å bidra til at forholdene legges til rette for at alle som har mulighet til det,
kan delta aktivt i arbeid – helt eller delvis. Det satses mye
på kompetanseheving blant ansatte for å kunne bistå alle
brukere på en god måte. Derfor er det meget gledelig å lese
fjorårets brukerundersøkelse, som viser at NAV- kontoret er
på rett vei på mange områder.
En stor utfordring er den økende andelen av befolkningen
som har pådratt seg store gjeldsbyrder og som må ha hjelp
over tid til å styre sin privatøkonomi. Dette skyldes i de fleste
tilfellene kredittkortgjeld.

Åpen barnehage er en viktig møteplass i nærmiljøet som gir
tilbud på mange gode tilrettelagte pedagogiske aktiviteter
for barn. Det er gjennomført forskjellige kurs for foreldre,
f.eks førstehjelp. Det er også dager i bassenget og mammatrim som er populære tilbud. På barnehagen har alle foreldre
og barn en mulighet til å treffes, knytte kontakter og få informasjon om Frøya og livet her for de som trenger det.

Legekontoret

Legekontoret tilstreber å gi god diagnostikk, behandling og
informasjon om pasientbehandling. Det ble ansatt ny fastlege
med liste på 600 pasienter, noe som har hjulpet på i forhold
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Oppvekst og undervisning
Kulturskolen

I 2015 fikk hus 1 nytt hovedkjøkken, nytt avlastningskjøkken
på Maurtua, oppusset rom til pedagogiske ledere og styrers
kontor har startet med en liten ansiktsløftning. De ansatte er
stolte av barnehagen sin, og ønsker nye søkere velkommen til
et hjertevarmt «ekstra-hjem», med gode samarbeidspartnere
for det dyrebareste de har: barna sine.

Mausund skole og barnehage

I løpet av året har virksomheten opplevd nokså store utskiftninger i personalet. Elevtallet ved skolen har økt i løpet av
året, mens i barnehagen har antallet barn gått litt ned.

Gutten som ikke ville bli voksen
Kulturskolen hadde sin første teaterproduksjon; Gutten som
ikke ville bli voksen. Etter forestillingen var det sommeravslutning med grilling for elever og foresatte.

Virksomhetens hovedfokus i løpet av året har vært på begreper og lesing. Barnehagen har jobbet spesielt mye med
eventyr og fortellinger. Skolen har hatt et sterkt fokus på
lesing, i hovedsak gjennom den nasjonale satsingen «Ungdomstrinn i utvikling». Personalet i skolen har også jobbet
i nettverk med personalet ved Sørburøy skole, med fokus på
lesing og vurdering.

Nabeita oppvekstsenter

Sammen med Sistranda skole og verdensdagen for psykisk
helse laget kulturskolen forestillingen ”Kast Maska”.

Ideen om en laksefestival hadde ligget der en stund og så,
i oppvekstsenterets første vår ble planene satt ut i livet. I
tre dager til ende i mai arrangerte oppvekstsenteret laksefestival. Det lokale næringsliv og Frøya videregående skole
ble bedt med og de stilte opp! Det hadde ikke blitt noen
festival uten dette samarbeidet.

Kulturskolen utvidet samarbeidet med Hitra kulturskole med
en felles lærerkonsert og felles UKM. Kulturskolen er opptatt
av integrering, og de jobbet i flere barnehager og skoler med
språkopplæring ved bruk av musikk. I tillegg til tradisjonell
kulturskoleundervisning, hadde kulturskolen og barnekoret
Solsikkan, i samarbeid med kirka, musikkterapi ved Frøya
sykehjem og Beinskaret.

Her var alle med, barnehage, skole og Nordskag skoles elever
som var på Nabeita dette året. Barnehagen på Nordskaget deltok også på noe. Mange barn og voksne fikk lære om
laksens vei fra merdene og frem til ferdig vare. Det var bedriftsbesøk og besøk på merdekanten, det var simulator som
viste barna hvordan laksen har det nede i merdene, matlaging
og formingsoppgaver.

Nesset barnehage

Som en elev som fikk prøve simulatoren fra Måsøval fiskeoppdrett sa: - Dette var utrolig artig. Jeg svømte rundt med
laksen uten å bli våt, og alt rundt meg var bare vann! Dette frister til gjentagelse og senteret satser igjen om 3 år og
håper på like god velvilje på nytt!

Frøya fikk sin første Drømmestipendvinner på mange år da
Thea S. Sæther ble tildelt kr. 10.000,-.

Det har vært et godt år i Nesset barnehage med lite sykefravær, og masse god jobbing. Godt arbeidsmiljø og et kollektivt
ønske om å utvikle seg og bli stadig bedre føles godt for en
litt gammel styrer. Samarbeidet med kulturskolen var, og er
stadig veldig kjekt, og trollforestillingen på våren var stor
stas.

Nordskag oppvekstsenter

Dette året har driften vært splittet, barnehagen har holdt
til i midlertidige lokaler på Nordskag, mens skolen har vært
sammen med Nabeita. Elevene og lærerne har stortrivdes
sammen med nye venner og nye kollegaer.

Nabeita oppvekstsenter arrangerte
Laksefestival i 2015
sammen med Frøya
Vgs og næringslivet.
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Oppvekst og undervisning

Dyrøy oppvekstsenter med godt samarbeid med ”Livsglede for eldre”
I år har de hatt fokus på språk og begreper, barnehagen har
jobbet med eventyr. Alle avdelingene har laget eventyrposer,
de har sunget, dramatisert og eventyrene har blitt fortalt på
flere språk.
Barnehagen har hatt godt samarbeid med nærmiljøet. På
Salmar med prosjektet fra rogn til filet. På Coop Kverva har
vi hatt skuespill og fremføringer. På lokale gårder har barna
vært med på innhøsting, planting og fra egg til høne.
Visjonen for Nordskag er at alle skal være trygge på seg
selv, og de skal være trygge på alle rundt seg. Barna skal
kjenne at de hører til, de skal alltid ha noen å være sammen
med, stole på og snakke med. Det er viktig at alle skal
kjenne sin bakgrunn, være stolt over hvem de er og hvor
de kommer fra.

Sørburøy skole

I året som gikk har skolen hatt ei gruppe med på vinterleirskole, ekskursjon til Hitra for å undersøke skog og til
Trondheim for å oppleve museer og teater.
Skolen er engasjert deltaker i Ungdomstrinn i utvikling,
med fokus på leseopplæring i hele grunnskoleløpet og barnas språklige utvikling. Et skifte i tyngdepunkt i elevgruppa
gjør at de for tida har større fokus på barneskoledidaktikk i
utviklingsarbeidet sitt.
Som del av kvalitetsarbeidet har personalet ved skolen inngått nettverkssamarbeid med Mausund skole med tanke på
å dele idéer og erfaringer, og lære nye ting i et større fagfellesskap.

Dyrøy oppvekstsenter

Gjennom samarbeid med stiftelsen «Livsglede for eldre» har
Dyrøy oppvekstsenter blitt et livsglede-oppvekstsenter, og
har jevnlig kontakt med eldre ved dagsenteret og sykehjemmet. Oppvekstsenteret har også godt samarbeid med nærmiljø og næringsliv, og livsglede og nærmiljøpedagogikk
går hånd i hånd.
Oppvekstsenteret driver allsidig og bruker nærmiljøet aktivt,
og kystkultur er et naturlig tema hvert år. Under årets kyst-

kulturuke var det fisk som var temaet, og da var oppvekstsenteret på bedriftsbesøk hos Seashell, Salmar og Øypall. Som
en avslutning på denne uka, ble det holdt et stort gjestebud
med eldre fra dagsenteret og folk fra nærmiljøet og næringslivet. Barna sang og underholdt, serverte selvlaget mat og
arrangerte quiz hvor kunnskaper om fisk, fiskeredskaper og
lokalgeografi ble satt på prøve. Ved Dyrøy oppvekstsenter er
gjestfriheten og trivselen stor!

Sistranda skole

Skolen er knyttet sammen med Frøya kultur- og kompetansesenter med en gjennomgangsbro, dette gjør at det var
enkelt med tilgang til lokalet for gjennomføringen av den årlige musikalen som ungdomstrinnet setter opp og vårkonsert
med småtrinnets eget kor.
Den store begivenheten på høsten for avgangsklassen
var klassetur til Krakow. Klasseturen er viktig for å skape
kunnskap om det som har skjedd og hva som skjer i dagens
samfunn, og i tillegg åpne for toleranse ovenfor medmennesker. Viktig er også de gode sosiale opplevelsene for elever
og voksne.
Valgfag «internasjonalt samarbeid» deltar i prosjekt Erasmus+, også her får elever og voksne ved skolen, lære om
andre kulturer gjennom reiser til ulike land, samt mulighet
til å knytte vennskapsbånd på tvers av landegrensene.
Sistranda skole er en MOT- skole, og har en flott bukett med
ungdommer som er med i Ungdom med MOT.
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Teknisk

Tekniske tjenester
Driftsåret 2015 har vært preget av svært høy aktivitet innen
både den offentlig og private sektor. Dette har også satt
sitt preg på virksomheten, da vi har ansvaret for de kommunale investeringene i bygg og anlegg, samtidig som den
private sektor serves med bygge- og delingstillatelser, reguleringsplaner, utbygging m.m.

Fiskeri

Nedenfor er det gitt en oversikt over de enkelte saksområder
og noe av hva som har preget disse områdene i 2015:

Miljø

Større prosjekter
•
•
•
•

Ferdigstillelse av Nordskag oppvekstsenter
Utbedring av kaier i Øyrekka
Ferdigstillelse av Sistranda og Sætervågen fiskerihavner
Rehabilitering vannforsyning Mausund inkl. rehab.
høydebasseng.

Noen mindre prosjekter

• Mausund oppvekstsenter har fått nytt tak og
asfaltert uteområde.
• Dyrøy oppvekstsenter har fått nytt utelekeutstyr
• Øvergården har fått omfattende utbedring av tak
• Frøya Sykehjem har fått utbedring av balkong,
vindustetting og oppussing
• I svømmehallen er det lagt ny utvendig puss på
terapibad, varmestyring på terapibad og flere strakstiltak

Veg

• Asfaltering av 2 veger på Sula
- Veg til Sula idrettsplass m.m.
- Veg til Sula bo- og servicesenter
• Asfaltering av veg til Måøy gravplass

Vann og avløp:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ny avløpsledning Nabeita.
Ny utslippsledning Nordskaget.
Ny avløpsledning Rabben.
Rehab. avløpsledning Hamarvik.
Hovedplan avløp. Fortsettes i 2016.
Rehab/oppgradering avløpsanlegg/slamavskiller
Sistranda Midtre (Blått kompetansesenter)
Kommunalt avløpsanlegg Måøyhålet, Mausund.
Ny overvannsledning Hamarvik 1 pumpestasjon.
Rehab. avløpsledning/ny overvannsledning
Samvirkeveien, Hamarvik.
Opprydding avløps/overvannsledninger.
Fortsettes i 2016.

Havbruk

I Frøya kommune finnes det totalt 43 lokaliteter hvor det
er tillatt å drive med akvakulturvirksomhet. Av disse er 32
lokaliteter knyttet til oppdrett av matfisk av laks, ørret og
regnbueørret, 3 lokaliteter for torsk, 2 lokaliteter knyttet
til klekkeri- og settefiskanlegg, 1 slaktemerd, 3 lokaliteter
for havbeite av stort kamskjell og 2 lokaliteter for alger til
konsum/fôr, butare, sukkertare og fingertare (Fiskeridirektoratets registre/statistikk).
10
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I 2015 var det registrert 94 personer med fiske som hovednæring, en nedgang fra i fjor på 9. Det var registrert 31 med
fiske som tilleggsnæring, en nedgang på 2. Frøya er fortsatt
Sør-Trøndelags viktigste fiskerikommune, med 99 registrerte
fiskefartøy, men det er en nedgang fra i fjor på 19.

Kommuneplanens samfunnsdel for 2015-2027 ble ferdigstilt
i 2015, og hovedmål for natur, miljø og klima er: Frøya
har et rent naturmiljø som grunnlag for en god folkehelse,
et stort naturmangfold og en trygg matproduksjon. Planen
prioriterer ulike satsningsområder for perioden.
Alle tiltak som berører natur må vurderes etter prinsippene i
§ 8-12 i Naturmangfoldloven. Naturmangfoldloven er den
mest sentrale loven innen naturforvaltning. Loven regulerer
forvaltning av arter, områdevern, fremmede organismer,
utvalgte naturtyper og den tar vare på leveområder for
prioriterte arter. I 2015 fikk kystlynghei status som utvalgt
naturtype etter Naturmangfoldloven. Kystlynghei er en kulturbetinget naturtype som er blant de eldste kulturmarkene vi
har og er avhengig av beiting og brenning for ikke å gro igjen.

Verneområder

Miljødirektoratet har delegert forvalteransvaret for Stormyra naturreservat og Vassholmen naturreservat til Frøya
kommune fra 1. oktober 2015. Frøya kommune har dermed
fått ansvaret for forvaltning av verneregler fastsatt i verneforskriften.

Brann/redning

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

2015

2014

2013

Brannhindrende tiltak

5

4

1

2012
3

Brann i bygning

1

1

5

1

Gress-/lyngbrann

7

8

3

3

Pipebrann

2

0

2

0

Annen brann

2

7

2

1

Annen assistanse

6

6

8

5

Akutt forurensning

3

5

0

1

Trafikkulykker

12

11

6

10

Unødig alarm

15

19

18

14

Falsk alarm

2

1

4

0

Bilbrann

1

0

1

4

Brann i fritidsbåt

1

1

1

1

Førstehjelp

8

6

5

3

63

69

56

46

TOTALT

Vi ser en stor økning i antall utrykninger de siste 4-5 år, i tillegg til at vi har økt bemanningen iflg. Dimmensjoneringsforskrift, og skjerpet krav til oppmøte ved hendelser.

Teknisk
I oversikten over fordeling av byggetillatelser på nybygg, viser oversikten at det er en nedgang med hensyn til nye eneboliger, mens det er en oppgang på nybygde leiligheter i rekke.
Nedenfor er det gitt en oversikt over antall saker som er
behandlet i 2015, og dette er sammenlignet med de 4-5
foregående årene.

Delingssaker:
Trafikkulykker

Delingssaker krever et vedtak etter plan og bygningsloven for
å kunne utføres. Det er selvstendige parseller eller tilleggsareal til disse. Andre delinger er for eksempel veiareal.

Statistikken viser at trafikkrelaterte hendelser øker fortsatt,
og utgjør en stor del av hendelsene for 2015. Vi har ikke
hatt trafikkulykker med omkomne i 2015, men flere av hendelsene har ført til personskader. Flere av hendelsene er
trafikkulykker med front mot front kollisjon.

2012

2013

2014

Boligtomter

37

74

43

41

Hyttetomter

25

11

22

46

Materiell/utstyr/kompetanse

Sjøhus og næringstomter

31

22

26

28

Andre delinger

13

11

9

11

106

118

100

126

Vi har kjøpt inn nytt og moderne utstyr for frigjøring av fastklemte i trafikkulykker. Dette er utstyr som er enkelt i bruk og
bidrar til å redusere frigjøringstid, noe som kan være avgjørende for utfallet av en ulykke. Innsats i trafikkulykker står
høyt i vårt risikobilde og har stort fokus hos Frøya Brann &
Redning, både på utstyrssiden og under øvelser. Samhandlingsøvelser med ambulanse er meget viktig her, og gjennomføres flere ganger årlig.
Grunnkurs for 10 av våre mannskaper ble påbegynt høsten
2015, og er ferdig våren 2016. Vi har også etterslep på lederutdanning (utrykningsleder/fagleder) og vil jobbe med dette
i 2016.
Ny framskutt enhet er på plass på Nordskag stasjon, dette
er en bil med et slokkesystem for tidlig innsats. Også førstehjelpsfunksjon på denne med bla. hjertestarter.
Ny hovedbil på Sistranda er under produksjon og forventes på
plass ila. mai 2016. Ny hovedbrannstasjon på Sistranda forventes ferdig årskiftet 2016/17.

Forvaltning

Planregisteret har i løpet av 2015 vært prioritert for å ha et
oppdatert og digitalisert register. Den delen av planregisteret
som er fullført er allerede utlagt på kommunens hjemmeside,
men det gjenstår fremdeles noe arbeid før dette er komplett.
Det antallet reguleringsplaner som enda ikke er ajourført pr.
31.12.2015, er totalt 11 planer.
Tallene som blir referert til under oppmålingsforretninger,
gjelder nye grunneiendommer, sammenslåinger og klarlegging av grenser. Matrikkelbrev gjelder nye grunneiendommer.

Type deling inkl. justering

TOTALT

2015

Oppmåling:
Type saker

2012

2013

2014

2015

Oppmålingsforretninger

120

131

85

305

Målebrev

13

0

0

0

Matrikkelbrev

140

115

75

103

Dispensasjonssaker:
Type saker

2012

2013

2014

2015

Ordinære dispensasjonssaker

58

51

52

53

Klagesaker

8

3

3

3

66

54

55

56

TOTALT

Byggesøknader/tillatelser:
Type saker

2012

2013

2014

2015

Delegerte saker

196

204

138

198

Behandlet i
planutvalget

27

37

26

53

223

241

164

251

TOTALT

Fordeling av byggetillatelser på nybygg:
Type objekt/ulykke

2012

2013

2014

Eneboliger

16

54

30

2015
20

Rekkehus o.a.
Antall boligenheter

18

5

13

27

Hytter og fritidshus

14

25

5

9

Brygger / sjøhus /
rorbuer

21

67

40

8

Næringsbygg /
Forettningsbygg

5

19

8

5

Utleieleiligheter

1

1

1

1

I tillegg til ovenstående er det i 2015 stadfestet
totalt 4 reguleringsplaner hvorav alle var private
planer. Dette omfatter både reguleringsendringer og
nye reguleringsplaner.
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Kultur

Kultur og næring

Året 2015 var et spennende og aktivt år for kulturlivet på
Frøya. Etableringen av Frøya kultur- og kompetansesenter
med kino og kulturhus har preget mye av kulturlivet på Frøya
med mange lokale arrangement og besøk fra eksterne artister. Huset er mye brukt og man kan godt si at denne etableringen var meget vellykket med tanke på kulturliv på Frøya.

godt resultat på kioskomsetningen, og fornøyde kinokunder.

Året ble også preget av mange viktige kulturarrangementer
som Frøya festivalen, Utihavet festivalen, Suladagan, besøk
av Hurtigruten, Tour de Frøya, barnekretsturnstevne, stevner og arrangementer på motorbanen i regi av NMK Frøya
og mange flotte konserter og forestillinger produsert av det
lokale kulturliv. Året ble også preget av at etableringen av
Helhetlig idrettspark kom i gang. Spesielt bevilgning av
midler til bygging av Frøya storhall ble et viktig løft for
idretten og et godt eksempel på det gode samarbeidet mellom kommunen og næringslivet.

Helhetlig idrettspark

Frøya kultur- og kompetansesenter

Det var et innholdsrikt år, med høyt aktivitetsnivå og jevnt
over godt publikumsbesøk med 11 563 solgte billetter, totalt ble det arrangert 35 konserter og forestillinger.
Nyttårskonserten med TrondheimSolistene og Herborg Kråkevik satte standarden med nesten fullsatt storsal, Honningsvågrevyen fylte 2 forestillinger, på lik linje med Kristian Valen.
Av lokale høydepunkter vil vi trekke fram Frøya VGS musikal
«Rock of Ages», Sistranda skoles musikal «Løvenes Konge»,
kulturskolens «Kast Maska», og Frøya Teaterlags «Humoraften». Ellers fikk vi celebert besøk av Elsa Lystad, Mia Gundersen, KM Myrland og Ola Bremnes – for å nevne noen.
Det ble satt ekstra fokus på drift av Frøya kino, og det ble
gjennomført 174 kinoforestillinger. Dette resulterte i en økning i billettomsetningen på nesten 30 %. I samarbeid med
Location ble kioskutvalget kraftig utvidet, noe som ga et

Frøya kultur- og kompetansesenter samarbeider godt med
næringslivet, og har vært vertskap for flere store næringskonferanser i året som gikk.

Gjennom et enstemmig vedtak i ekstraordinært kommunestyremøte 15.januar 2015 gikk det egentlige startskuddet for det
storstilte prosjektet Helhetlig Idrettspark. Da ble det vedtatt
å oppgradere Frøyahallen samt bygge basishall som tilbygg
på vestsiden. Gulvet i flerbrukshallen ble ferdig til skolestart
i august og grunnarbeidet til basishallen påbegynt. 18.juni
2015 ble de øvrige tiltakene i idrettsparken vedtatt. Det har
vært størst diskusjon om den såkalte 11-hallen og om organisering av eierskap og drift. Det var ellers svært gledelig å se
den store oppslutningen om dugnaden med å rydde tomta for
trær i mellomjula 2015. Flott at også våre nye flykninger var
med på dugnad!

Frøyahallen

Frøyahallene inngår i prosjektet helhetlig idrettspark og
idrettshallen har vært under ombygging siden juni 2015. Det
er lagt nytt sportsgulv i selve idrettshallen, kontorene er flyttet opp i 2.etg for å frigjøre mere vrimleareale til brukerne
for hovedinngangen i 1.etg har bestandig vært en flaskehals
for publikum. Amfiet (gamle kinosalen) er ombygd og mere
tilpasset dagens behov. Den framstår i dag med 98 sitteplasser og 160 m2 scene, mot før 129 sitteplasser og 59 m2 scene.
Amfiet fungerer i dag som et lavterskeltilbud til skole, frivillige lag og organisasjoner.
Svømmehallen har i 2015 vært utleid til forskjellige lag og
organisasjoner, og har en dag med morgensvømming for
kommunalt ansatte. Ellers er det 4 dager åpent for allmenheten. De var også med på kampanjen «svøm langt» der
det var god deltagelse. Svømmehallen har et stabilt besøk
gjennom årene.
Byggingen av ny basishall er påbegynt og den skal stå ferdig
i juli 2016, og planleggingen av innhold i er godt i gang. Det
er avtale med Frøya videregående skole om lån av den gamle
gymsalen mot at den ble ordnet opp, noe som ble gjort på
dugnad. Dessverre så ble lokalene ramponert og det ble for
kostbart å sette den i stand igjen og pga for lite treningsarena
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har de fylt opp amfiet med trening for de gruppene som kan
trene der.
Frøyahallene har et bredt nett av samarbeidspartnere både
i svømmehallen og idrettshallen. Det være seg sånne som
kajakk-klubben, sportsdykker-klubben, babysvømming og
forskjellige lag og foreninger for svømmehallen.
Idrettshallen er åpen fra 08.00 til 23.00 mandag til fredag og
kamper i helgene når det er sesong. Helgene utenom det er
den stort sett utleid til annen aktivitet.

Frøya bibliotek, 2015

Består av hovedbibliotek på Sistranda med filial Mausund.
Biblioteket er kontaktbibliotek for skolebibliotekene på Nabeita og Nordskag oppvekstsenter og barnehager. Bibliotek
er en viktig møteplass og en kunnskapsbase, og det er flere
arrangementer som forsøker å inkludere alle brukergrupper.
I året som gikk hadde Frøya bibliotek flere aktiviteter:
• ”Sommerles” og sommeravslutning med den kjente
tegneren Hans Jørgen.
• ”Jul med engler” en aktivitet hvor personer fra ulike land
i møttes i adventstiden, laget julepynt, smakte på ulike
nasjoners tradisjonelle julekaker, og lærte mer om den
tradisjonelle norske julefeiringen med utstillinger som
var laget av barna på skolen.
• Forskningsdag i biblioteket og eventyrstund

Biblioteket og Sistranda skole
har avtale om samarbeid, noe
som fungerer godt. De har realisert ny plan med vitenskapelig informasjon blant elever fra
skolen. Det kjøpes aviser for
barn og ungdom, barnebøker og
bøker for ungdom, da den største gruppa som bruker bibliotek
er barn og ungdom fra Sistranda
skole.

Foto: Hitra•Frøya

Kultur

Biblioteket samarbeider med Fylkesbibliotek i Trondheim,
og har fått bøker på forskjellige språk fra Fylkesbibliotek som
benyttes på språkkafe.
Biblioteket er i sosiale medier som Facebook, på Google +,
Instagram og Tweeter.

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen er blitt en sentral møteplass. Den brukes
ofte både av frivillige og offentlig virksomhet. Lokalene leies
ut både på dager, kvelder og i helger til mange forskjellige
formål. I gjennomsnitt vil man si at sentralen besøkes/brukes
av 100 mennesker hver uke.
Faste ukentlige arrangement er Frivilligkafè mandag – torsdag kl. 10-14, samt Språkkafè som arrangeres hver lørdag fra
kl 12-14. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom Frøya bibliotek og Frøya Frivilligsentral, som et ledd i integrering. Faste
månedlig arrangement er Eldrekafè og Allsang på sentralen.
Faste årlige arrangement er Pepperkakeøya Frøya og Nissemarsjen.
Frivilligsentralen har også deltatt i kommunens komite for
TV-aksjonen. Sentralen har samarbeidet med frivillige lag og
organisasjoner, sykehjem og andre kommunale avdelinger
med å skape møteplasser og økt livsglede og aktiviteter.
Frivilligsentralen arbeider aktivt og målrettet for å skaffe
flere frivillige.
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Økonomi

Drift 2015
Driftsregnskap - 2015			

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 15
16 532 810
40 756 601
79 405 141
132 284 223
5 028 740
130 118 507
404 126 022

%
4,1
10,1
19,6
32,7
1,2
32,2
100,0

Regnskap 14
15 426 257
35 739 276
65 439 318
124 176 666
12 089 149
132 052 703
384 923 368

Utgiftstype
Lønnsutgifter

Regnskap 15
215 662 837

%
52,2

Regnskap 14
202 772 177

40 736 618

9,9

31 778 670

Varer/tjenester
Varer/tjenester/egenprod.
Overføringer
Avskrivninger / fordelte utg.
SUM:

77 175 622
19 551 561,45
41 597 314,4
18 261 334,0
412 985 287

18,7
4,7
10,1
4,4
100,0

68 122 053
24 809 636
39 137 330
12 726 803
379 346 670

Resultat:
Brutto driftsresultat

Regnskap 15
-8 859 265

Avvik i kroner
-9 103 174

Regnskap 14
5 576 698

-15 131 054
12 756 527
-2 374 528

-11 175 767
8 801 240
-2 374 528

28 020
247 132
275 152

Sosiale utgifter

Netto driftsresultat (e. finans)
Netto bruk av avsetninger/avsetninger
Regnskapsmessig mer/mindreforb (-)

Total lånegjeld

Slik ble en hundrelapp brukt
i Frøya kommune i 2015

900 000
791 457

800 000
700 098

700 000
597 085

600 000
500 000

Administrasjon: 13 kr.
Oppvekst: 38 kr.

462 560

Helse og sosial: 35 kr.
Kultur: 6 kr.

400 000

Teknisk: 8 kr.

300 000
200 000
100 000
0
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Livsglede for eldre
Høsten 2014 bestemte kommunestyret i Frøya kommune
at Frøya sykehjem og Beinskardet skulle bli et Livsgledesykehjem. Våren 2015 ble det ansatt en Livsgledekonsulent i
20% stilling som skulle jobbe mot å få sertifisert sykehjemmet
og Beinskardet.
19/05-15 ble det arrangert en kick-off der både politikere,
ansatte og andre frivillige organisasjoner ble innbedt. Det var
starten på prosessen med jobben fram mot sertifisering, som
i utgangspunktet skal ta rundt 2 år.
For å få på plass et livsgledesykehjem, må de fylle 9 Livsgledekriterier. Disse kriteriene går på at hver enkelt beboer skal få
fylt ut sin individuelle livsgledekalender. Da må vi planlegge
ukene ut i fra at de skal få dekt sine fysiske, psykiske, sosiale
og åndelige behov.
Det er nå gått ca. 10 måneder, og jobben med å få gjort avtaler med besøksdyr, barnehager, skoler, kulturskole, frivillige
lag og organisasjoner er kommet langt.

«Gyldne måltidsøyeblikk»

Høsten 2015 tok de imot utfordringen fra landbruksminister Sylvi Listhaug, som utfordret alle landets sykehjem til å
bli med på en konkurranse som gikk på å bli det beste sykehjemmet i fylket på måltid/ middag. Fokuset var på å gjøre
det trivelig rundt måltidene, og sette fokus på matlyst til våre
beboere. Det ble laget en intern konkurranse på å ta bilde av
måltidet, og rommet som måltidet var servert i. I løpet av uke
ble det både pyntet i høstens farger, tatt bildet av middagstallerkenen, og til slutt ble det laget en PowerPoint som ble
sendt til fylket. De ble da trukket ut til 1 av 3 finalister. Det
ble en knepen seier til Åfjord. Men konklusjonen ble at engasjementet var stort, og spenningen var på topp før vinneren
ble kåret.
Fellesaktiviteter arrangeres hver uke på Frøya sykehjem. Da
er det både trim, bingo, andakt, ut på tur osv. Det arrangeres
andre aktiviteter i løpet av året, og da tilpasset årstidene. De
er veldig avhengig av at både frivillige og pårørende hjelper
dem i forskjellige arrangement, så de er veldig glade for alle
ekstra hender.
For å formidle hva som skjer på sykehjemmet er det ordnet
en Facebook-side. Her kan både ansatte, pårørende og andre følge med på hva som skjer.
Planen framover er å finpusse på de ulike kriteriene, slik at
alt er på plass til en sertifisering, som forhåpentligvis skjer i
løpet av året 2016. Jobben vil fortsette i årene framover, og
da er det viktig å få gode rutiner på arbeidsplassen, slik at
de som bor her på sykehjemmet / Beinskardet får Livsglede
i hverdagen.

Let oss gjerne opp på facebook–
«Frøya sykehjem» og følg oss.

		

Mottoet til livsglede er: LEV LIVET, LIVET UT!
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Kommunens nettside: www.froya.kommune.no
Kommunens facebookside: www.facebook.com/FrøyaKommune

F R Ø YA K O M M U N E
Kraft og mangfold
Rådhusgata 25 • 7260 Sistranda • Tlf. 72 46 32 00
postmottak@froya.kommune.no
www.froya.kommune.no

Fakta om Frøya kommune:
Folketall 01.01.15:
Folkevekst:
Født:
Død:
Netto innflytting:
Innflytting totalt:
Antall husstander:
Landareal:
Totalt oppdrettslokaliteter:
Fiskerimantall:
Bedrifter/foretak på Frøya:

Gi gjerne tilbakemelding på årsmeldingen til postmottak@froya.kommune.no

4.799
3,4%
55
51
153
352
2023
230 km2
43
113
ca. 250
Kilde: SSB

